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Anarchizm nie oznacza braku instytucji w ogóle, lecz tylko takich, które zmusząją ludzi do podporządkowania się przemocy. Lew Tołstoj 
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Zima - więc nic dziwnego, że Mać wychodzi z poślizgiem. Na dodatek zmniejszyła się ilość stron. Wobec podwyżki w drukarni, zamiast 
zmiany ceny pisma wybraliśmy zmniejszenie objętości. Toteż nadal czekamy na duży szmal od Mosadu, KGB, UFO i wszelkich innych 
nieprawdziwych Polaków. A powyższy wycinek z prasy zainspirował nas do zadumań nad wolną miłością. Kto chce niech jeszcze coś 
dopisze. Jednak gdy my tu sobie o „bara bara" wyszły dwie ważne sprawy, aresztowanie Marka Milewskiego (patrz str. 83), oraz napad 
na skłot ROZBRAT. Dokładnie zajmiemy się tym w 3 numerze. Póki co dziękujemu Radiu Maryja za modlitwy nad nami - niestety nie 
jesteśmy w stanie się odwzajemnić, ale pozdrawiamy serdecznie. W 1 /96 numerze Maci podaliśmy info o CZAD GIEŁDZIE w Katowicach 
21 marca - pomyłkal Chodziło o 21 kwietnia. No to aby do wiosnyl 

MAĆPARIADKAGÓWNIANAJESTZ RZADKA!!! 
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4 Ujawniamy wszystko! 

CO SIĘ NAM WYDAJE, ŻE WIEMY: 

iliony Polaków nie może przyjść do siebie po 
ujawnieniu dokumentów świadczących, że 
elita komunistycznych działaczy skupionych 

w PZPR, a potem w SdRP, to ludzie mający związki 
z komunistami w Rosji. Masy do tej chwili nie mogą 
się otrząsnąć z szoku jakiego doznały dowiadując się, 
że polscy komuniści w 1989 roku, podzielili się władzą 

z opozycją nie dlatego, iż zawsze byli zwolennikami 
pluralizmu, tylko dlatego, by opozyqę podle uczynić 
współodpowiedzialną za reformy, których ze względu 
na koszty społeczne nie mogliby sami przeprowadzić. 
Zaś największym szokiem jest dla ludu pracującego 
miast i wsi perfidne wykorzystanie przez establiszment 
PZPR-owski swoich stanowisk i pozycji w gospodarce. 
Okazało się, że komunistyczna elita w bankach, 
zakładach przemysłowych, policji, armii itp. nie zwolniła 
się z pracy po 1989, tylko nadal pozostała na 
swych lukratywnych stanowiskach, wykorzystując je do 
robienia interesów przynoszących dochód. I że wraz z 

pieniędzmi - niespodziewanie - zaczęła umacniać się 

jej polityczna pozycja. 

JEDNAK WSZYSTKO TO OSZUSTWO! Nowe informaqe, które posiadamy zostały 
przekazane redakcji Maci, w postaci nagrania 
na sekretarce automatycznej. Jeden z naszych 

najlepszych dzinnikarzy zanim przepadł bez wieści 
zadzwonił do nas i opowiedział nam wszystko, co 
wiedział na temat kulis ostatnich wydarzeń w Polsce... 

HISTORIA Jak doniósł nasz redakcyjny kolega, z nowych taj¬ 
nych materiałów przez niego zdobytych wynika, 
że wszystkie polityczne podziały to oszustwo. 

W 1944 na tajnym spotkaniu w Lidzbarku Warmińskim, 

spotkały się wywiady ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii, 
Abhwery i Watykanu, gdzie ustalono, że najważniejszym 
zadaniem dla wszystkich wywiadów jest niedopuszczenie 

do emancypacji społeczeństw. Zgodzono się, że po 
zwycięstwie nad Hitlerem nie są ważne polityczne hasła i 
deklaracje, tylko utrzymanie modelu hierarchicznego po- 

działu społeczeństwo - władza. W ostateczności zgodzono 

się, że w przyszłości, jeśli presja społeczna będzie zbyt 
wielka, stworzy się model demokracji przedstawicielskiej. 
Oczywiście wszystkie ojx:je, sprawujące lub pretendujące 
do sprawowania władzy powstaną z inspiracji wywia¬ 
dów a ich podziały i wzajemne się zwalczanie będą 

mistyfikacją. 

TERAŹNIEJSZOŚĆ 

ózef Oleksy chciał skończyć z polityczną fikcją! 
Na dorocznym zjeździe agentów KGB i CLA na 

stadionie 10-lecia w Warszawie (noc z 12 na 

13 IX 95), zapowiedział, że najwyższy czas skończyć z 
oszukiwaniem narodu. Propozycja nie została przyjęta, 

ale wyznanie Oleksego uruchomiło maszynę, której 
produktem była akcja zdyskredytowania premiera w 

oczach opinii publicznej. 
Po wystąpieniu Milczanowskiego w sejmie, gdzie minister 
MSW przeczytał zarzuty pod adresem premiera, Oleksy 
dowiedział się, że UOP szykuje na niego zamach. Plan był 
prosty: „samobójstwo" skompromitowanego polityka nie 
budziłoby niczyich podejrzeń. Józef korzystając z pomocy 

przyjaciół, skupionych w szeregach tajnej organizacji 
„Bandżo” działającej w strukturach KGB a mającej za 
cel rozsadzenie KGB od środka, zdobył mundur sierżanta 
policji i udał się na dworzec PKP w Małkinii. Tam właśnie 
został aresztowany przez kaprala Zenona Pitrasika z 32 
kompanii Żandarmerii, który widząc dziwne nerwowe 
zachowanie sierżanta oraz niedopięty guzik zatrzymał 
go, niby to w celu towarzyskiej pogawędki. Gdy kapral 
poprosił o ogień, Józef O. wyciągnął pamiątkową 
zapalniczkę, na której wygrawerowany był duży napis 
„drogiemu Józkowi Oleksemu przyjaciele". Zmęczony 
atmosferą kilku ostatnich dni, premier nie stawiał oporu. 

Przewieziony do tajnego aresztu UOP w Piekarach 
Śląskich, poddany został torturom, podczas których 
wyznał, iż zdeponował u notariusza list, w którym są 
kompromitujące fotografie przedstawiające wspólne orgie 
w wykonaniu obecnego prezydenta A. Kwaśniewskiego, 
L. Wałęsy, A. Michnika, księdza Rydzyka, J. Urbana, 
ujawnionego agenta KGB Ałganowa, Danuty Rinn, 
Leszka Moczulskiego i braci Kaczyńskich, które to 

zostaną ujawnione zaraz po jego śmierci. 
Wobec tego postanowiono nie zabijać J.O. tylko zastąpić 

go sobowtórem. 
Sobowtór został dostarczony przez CLA. Jest nim 
Metys Jorge Martinez skazany na karę śmierci za 
serię morderstw na nieletnich kolorowych z Bronm. W 
zamian za darowanie mu życia, zgodził się na operację 

plastyczną upodobniającą go do premiera. Operacji 
dokonał dr. Aaron Potocki z Hollywood, najdroższy 
chirurg plastyczny w USA. Głos Oleksego jest wydawany 
przez najnowszy model komputera z modułem oralnym 
wmontowany w tchawicę Martineza. Samo urządzenie 
bez montażu produkcji firmy Vokal-Tronik kosztowało 
polskiego podatnika 300 tysięcy dolarów USA. 

Na tym relacja naszego człowieka się kończy. Kolejne 
niebezpieczeństwo ujawnienia prawdziwego oblicza 

elit politycznych zostało zażegnane, ale na jak długo? 
Zostają jeszcze inne pytania: 

- Czy wkładki silikonowe wytrzymają i nie zdekonspirują 

Oleksego vel Martineza? 

- Co dzieje się z patriotą - prawdziwym Józefem 

Oleksym? 

- Czy społeczeństwo wreszcie uświadomi sobie, że jest 

oszukiwane? 
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albo charakter narodowy Polaków Rzygać mi się już chce, kiedy słyszę narzekania 

na charakter narodowy Polaków, gdyby choć 

część z tego była prawdą — dawno by po 

nas śladu nie było. Nie znaczy to wcale, że pałam 
bezgraniczną miłością do mych rodaków, rzecz jednak 
w tym, iż szklanka do połowy pełna jest do połowy 

pusta, a wady narodowe mogą być też zaletami. In i 

jang to dwa końce tej samej drogi. Ale do rzeczy. 

Czy istnieje w ogóle coś takiego jak charakter 
narodowy? Sądzę, że tak, choć samo pojęcie wydaje 

mi się zbędne, pokrywa się bowiem z innymi. 

Dla mnie jest to szeroko pojęta kultura narodowa, 

zespół panujących w danej społeczności wyobrażeń 

o świecie i wynikających zeń norm postępowania, 
poglądy i postawy występujące na tyle często w 

danej czasoprzestrzeni, że poddana owym wzorom 

jednostka widzi świat i reaguje nań poprzez ich 

pryzmat. Każdy nosiciel owych wzorów przyswaja je i 

urzeczywistnia po swojemu, a to oznacza możliwość 

ich specyficznych przekształceń — w skali masowej jest 

to jednak na tyle nieistotne, że mimo owych różnic 

można danego człowieka łączyć z jemu podobnymi 
w pojęcie narodu i odróżnić od całej reszty. Czy 

istnieje jakiś głębszy podkład tego zjawiska, jakiś 

archetyp (tak, jak istnieją praobrazy ojca - mistrza, 
wielkiej matki czy cienia - przeciwnika) nie wiem i 

wydaje mi się, że nikt tego nie badał, a intuicyjne 

sugestie (typu polaka - ułana, żyda - tułacza itp.) jako 

wydumane konstrukcje pomijam. Nietrudno zauważyć, 

że obok doświadczenia ogólnoludzkiego na charakter 

- kulturę narodu wpływają jego dzieje, co czyni je 

czymś zmiennym (dla mnie różnice między narodami 

są wynikiem miejsca w ewolucji czasoprzestrzennej 

a nie nieprzekraczalnej odrębności gatunkowej, co 

starają się wmówić fani nad-ludzi i piewcy przepaści 

między Europą i Azją etc., Zachodem i Wschodem). 

Także obce kultury dokonują nieraz inwazji i już 

samo ocenianie innych nacji jest próbą ich ustawienia, 

ustawienia w hierarchii wartości tego, kto ocenia, a 

nie ocenianego! Polacy są tu klasycznym przykładem: 

to, co zarzuca się nam jako nasze „wady”, to po 

prostu odstępstwa od cudzych wzorów. Nierzadko przy 

tym rodacy ulegający im patrzyli na swych współbraci 

z wyżyn owych cudzych wzorów, dystansując się od 

ich małości i próbując nas zmienić na ich obraz i 

podobieństwo. I często — rzecz śmieszna — w myśl 

zasady o źdźble i belce w oku, sami byli przyłapywani 

na owych „wadach” (jak utopiści ugody pretendujący 

w XIX w. do realizmu politycznego, którego ponoć 

brakło spiskowcom). By coś pojąć trzeba widzieć to 

od środka a nie z zewnątrz, tylko takie widzenie jest 

święte jak mawiał Czarny Łoś. Sądzę, że tak to właśnie 

widzę, dlatego nie piszę „Polacy to czy tamto...”, ale 

"ja” czy „my”, bowiem sam z tego wiele podzielam, 

choć nie wszystko (dokonałem świadomego wyboru 

między wiarą i wolnością, wykreślając katolicyzm z 

mego rozumienia polskości — być może jest on jej 

częścią, ale jest to jak kula u nogi skazańca!). 
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Pretekstem dla tych rozważań była dla mnie książeczka 

Edmunda Lewandowskiego „Charakter narodowy Po¬ 

laków i innych”. Autor cytuje tam wypowiedź redakcji 
Biuletynu Informacyjnego AK z okresu okupacji, 

gdzie zauważono, że cechy danego narodu zależnie 

od okoliczności mogą być wadami lub zaletami (p. 

Lewandowskiemu brak owego dystansu naukowego, 

nie patrzy też na nas jako jeden z wielu, od 
środka. Jego wizja to punkt widzenia zachodniego 

kapitalizmu do którego musimy dojrzeć. Ponieważ na 

łamach „Maci” nieraz już pisaliśmy, dlaczego nas to 

dojrzenie nie interesuje, tu ów temat pominą). Wg 

BI AK owe cechy (wadozalety) to: WOLNOŚĆ od 

niezależności po anarchią, DOBROĆ od toleranq*i 

po brak konsekwencji, MĘSTWO od waleczności po 

niesystematyczność, SPOŁECZNIKOSTWO od zaan¬ 

gażowania po niefachowość i WIARA od wytrwałości 

po nieodpowiedzialność. Wiele naszych cech to spadek 

po szlachcie, cząsto ośmiesza sią je, nie zauważając, 

że pompa, tytułomania itp. to typowe cechy władzy, 

rzecz w tym, iż u władców tego świata uchodzą one — 
u ludzi prostych zaś drażnią (szczególnie tych pierw¬ 

szych). TU dochodzimy do jednego z decydujących 

momentów: Polacy nie godzili sią z władzą, z tym iż 

z racji siły, mądrości czy bogactwa, a nawet — choć 

to jak na szlachtę paradoksalne — z tytułu urodzenia 

można stać ponad innym człowiekiem, rządzić nim i 

mieć inne prawa. Równość szlachecka była dla mas 

(ludu szlacheckiego) warunkiem wolności (panowie 

bracia: panowie, bo wolni wśród równych, bracia, bo 

równi wśród wolnych). Dlatego nigdy nie godzono 

się na wewnętrzne zróżnicowanie stanu szlacheckiego, 

tytuły, ordeiy itp. próby wyodrębnienia arystokraci. 

Szlachta w dawnej Rzeczy Pospolitej to w praktyce 

nie „panowie” a „obywatele” (co 10 człowiek był tu 

szlachcicem, na ziemiach etnicznie polskich — co 4-ty, 

na Mazowszu czy Podlasiu jeszcze więcej, przy tym 

panami wsi, a nawet miast, i poddanych było ok. 4%, 

40% stanowiła szlachta zagrodowa gospodarująca na 

własnej ziemi jak wolni chłopi (i tych było w Polsce 
sporo), a pozostali, ponad połowa, to tzw. gołota — 

bezrolni, żyjący ze służby RP lub możnym). Zagroże¬ 
nie owej gołoty zepchnięciem w szeregi „chamstwa” 

(tak, jak to uczyniła Konstytuq'a 3 Maja!) kazało jej 

się odcinać od chłopów, nie uszlachcono skutecznie 
Kozaków, co było chyba największym błędem I RP, 

choć potem to właśnie oni (szlachecka gołota) zasilali 

szeregi demokratów i soqalistów, nadając ton nowej 

warstwie przywódczej narodu — inteligenci, równie 

rozrośniętej jak szlachta i nie znanej w tym wymiarze 
na Zachodzie. A wracając do rzeczy — pojawiająca się 

czasem opinia, że wolność i równość muszą się wyklu¬ 
czać, bo wolność rodzi nierówność a równość możliwa 

jest tylko w despotyzmie (nie widzę jak nierówność 
cara, czynowników i poddanych mogłaby przyczynić się 

do zwiększenia swobód) trzeba zauważyć, że szlachta 

inaczej rozumiała owe pojęcia: równość oznaczała, że 
nikogo nie można pozbawić swobód i przywilejów 

szlacheckich, a wolność była owymi przywilejami i 
swobodami. Szło o to, by nawet najmniejszy spośród 

panów braci nie był poddawany nadużyciom władzy 
(aresztowaniu i konfiskacie mienia bez wyroku sądu 

równych mu stanem, karaniu za odmienność w wierze, 
wysyłaniu na wojnę poza granicami kraju i podatkom 
bez zgody sejmu) i by miał dostęp do owej władzy 

(sejm-iki, sądy, rozdawnictwo dóbr i urzędów). Oto 

szła walka w XIV-XVII w., a jej owocem była I RP 

właśnie. 
Tu mała dygresja — jesteśmy narodem młodym i wiele 
naszych cech ma typowo młodzieńczy charakter (o czym 

jeszcze wspomnę). Nie byliśmy jak Zachód zdeptani - 
wychowani - ucywilizowani przez cesarstwo rzymskie, 

a nawet frankijskie. W historii pojawiamy się dopiero 
w połowie średniowiecza, zupełnie nie dojrzali do 

przyjęcia cywilizacji z jej chrztami, miastami, państwami 

itp. Normalnie tworzą się one, gdy robi się ciasno, 
przeludnienie owocuje wojnami (państwa) lub nowymi 
formami gospodarowania (miasta), co rodzi alienaqę 

człowieka z natuiy i owocuje religiami uniwersalnymi 

typu buddyzm czy właśnie chrześcijaństwo. Tak było 
z Rzymem czy odbudowującą się po upadku Europą 
(nową falą chrześcijaństwa była devotio moderna i 

wyrosły z niej protestantyzm). U nas było inaczej, do 
przeludnienia było daleko, trudno o nie zresztą na 

bezkresach wschodniej Europy. Powstawanie państw 

i miast, przyjmowanie chrztu było u nas wynikiem 
ekspansji Zachodu (krucjaty, akq*a kolonizacyjna), 

często nie było to trwałe (inaczej niż tam — u nas miasta 

były częściej owocem aktu lokacyjnego niż naturalnego 

rozwoju). Rodziło to opór, bunty pogańskie, niszczenie 

„własnych” państw itp. Napór Niemiec (Austrii, Prus) z 
Zachodu i ludów turko-tatarskich ze Wschodu (Tlircja 

zastąpiła tu Bizancjum, Tatarzy ustąpili Moskwie) 
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doprowadził po kolei do upadku wszystkich państw 

wschodnioeuropejskich, w końcu XVIII w. padła i — 
jako ostatnia! — „anarchiczna” Rzeczpospolita polsko 

- litewsko - ruska. Pomijając fakt, że stosunkowo silna 
armia i brak swobód obywatelskich nie uchroniły Polski 
od rozbiorów we wrześniu 1939 — mówienie, że to 

przez „nierząd” Polska upadła, jest jak owe pół szklanki, 
w pełnej połówce jest — obok swobód, samorządności 
i unii zamiast przemocy wewnętrznej i zewnętrznej — 
owe kilkaset lat, o które przeżyliśmy niepodległość a 

często i samo istnienie Prusów, Połabian, Czechów 
i Węgrów czy republiki Nowogrodu. I to dopiero 

zaniedbanie na własnej drodze (pomieszanie wolności z 

wiarą przy rozszerzaniu unii na Ruś i nieuszlachcenie 
na czas Kozaków) rozbiło nas od wewnątrz, a 

kontrreformacja zamroczyła swym czadem, dając przy 

tym pretekst oświeconym absolutyzm om do rozbiorów 

(pretekst, bo ledwo 20 lat potem oskarżano nas o 

sianie rewolucji). Wiele błędów popełnili królowie, 

część z tego można by nawet podciągnąć pod zdradę, 

inne rzeczy pod nieliczenie się z republikańską 
formą tej monarchii (ostatni, St. „Ciołek” Poniatowski 
sprzedał kraj za spłacenie jego długów na dziwki). 

I jak tu się dziwić „przesadnej nieufności” szlachty, 
zwłaszcza, że królowie próbowali kupować stronników 
rozdawnictwem dóbr i urzędów, co doprowadziło do 
wyhodowania magnaterii - nomenklatury pozbawionej z 
czasem kompetencji, „prywatyzującej” dobra publiczne 

i niszczącej Rzplitą (raczej sejm niż władzę monarszą), 

by nie miał kto ich rozliczyć. Uważała się ona za coś 

lepszego od mas szlacheckich, odmawiała jej równości 

i swobód (częściej prywatnie niż publicznie, tu strach 

przed masami był zbyt wielki, kupowano je sloganami 

o wolności i wierze, zawsze jednak wytłumiając 
zbyt radykalne nastroje — i w tym przypomina 

to „samoograniczającą się rewolucję” Solidarności 
czy powstań narodowych). Odmawiając szlachcie jej 

przywilejów — magnateria wcale lepszą od niej nie 

była. To rodziło takie „wady” jak zawiść (Polacy nie 
sądzili jak np. Francuzi, że awansowany jest od nich 
gorszy, ale że to oni nie są gorsi od niego, widząc 

w awansie owoc układów a nie własnej wartości, 

co przy ich rozdawnictwie jest rzeczą naturalną), 

nieuznawanie kierownictwa innych (skoro nie jestem 

gorszy — mam prawo sam (współ)decydować), etc. 
Czy może to jednak dziwić w sytuacji, kiedy wszyscy 
mają obowiązki a prawa nie- (przy czym nie dali sobie 

jeszcze wmówić — jak ówczesny Zachód przed buntem 
mas na wzór Polski poniekąd — że są czymś gorszym 

od nad-ludzi przy korycie)... W tej sytuacji jedynym 

wyjściem byłaby prawdziwa anarchia i rezygnacja ze 

wspólnoty, skoro nie wszyscy w nią wierzą i nie służą 

jej (prywata króla i możnych zniechęcały szlachtę do 
spraw publicznych, ryba psuje się od głowy! Król nie 

był władcą wszystkich Polaków — hehe! — a jedynie 
swojej partii i o jej interes, a nie interes RP dbał, 

podobnie możni). Wspólnotę można rozwiązać przez 

współistnienie różnych stowarzyszeń, dróg do prawdy, 

organizacji życia społecznego i zaspokajania potrzeb, 

a nie przez „prywatyzację” wspólnego dobra, jego 

zawłaszczanie przez trój-panów jak na Zachodzie (a 
teraz i u nas). Na to nie pozwalał jednak opór władzy, 

ale i niesamodzielność szlachty (czy społeczeństwa 
dziś!), tak wobec zwodzących ją sloganami przywódców, 

jak i wobec ogółu — poszczególne jednostki były z 
reguły zbyt słabe, tylko w masie czuły się dość silne 

by walczyć o wolność, ale solidarność — tak wówczas 
jak i dziś — została sprzedana! 

Buntownik to zwierzę stadne, nie bardzo potrafi obyć 

się bez władzy*, lecz nie godzi się na jej warunki, 

szuka „dobrego króla”, który zrobi za niego to, co 

on chce, nie pojmując, że każdy działa dla siebie (od 

wyodrębnienia się władzy powrót do jakiejś naturalnej 

wspólnoty jest niemożliwy, przynajmniej na obecnym 

poziomie jej ewentualnych współuczestników!). To 

właśnie łączy nas z młodością: odrzucenie zła i 

pragnienie dobra, idealizm, nierealizm, rzucanie się z 

motyką na słońce, atakowanie autorytetów (starych i 

szukanie nowych, często w masie sobie podobnych). 

Póki ktoś nie przetrąci nam kręgosłupa nie widzimy 

powodu by służyć władzy, pracować na jej warunkach 

czy myśleć poprawnie. Widać nam jako narodowi, 

czy jego najaktywniejszej grupce w każdym pokoleniu 

(często przy bierności reszty, najczęściej życzliwym 
kibicowaniu) coś każe się stawiać, wciąż od nowa 

kontestować (tak było i za Rzplitej szlacheckiej, a tym 
bardziej za obcej władzy w XIX i XX w., tak jest i z 
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nami — altematywistami wszelkiej maści — dziś. NB. 
kiedy Zachód wciska nam jakieś „przed-murzyństwa” 

wszystko jest o*k..., ale kiedy giniemy dla siebie, to od 
razu „szaleństwo”. NB.II — powstania narodowe — 
jak rokosze szlacheckie czy bunty robotnicze — były 
eksplozjami „zimnej wojny domowej” władzy (Kościoła 

i elit opozycyjnych pod zaborami) ze społeczeństwem, 

tyle że toczonymi pośrednio, poprzez zaborców — 

masy były za walką, elity za ugodą. U nas zawsze 

kwestia narodowa spychała na bok społeczną (a jej 

nierozwiązanie godziło z kolei w tamtą), nigdy nie 

doszło do prawdziwej rewolucji społecznej skutkiem 

czego od zablokowania ruchu egzekucyjnego w XVI w. 

trwamy w jakimś przedziwnym zawieszeniu, nie mogąc 

kontynuować drogi własnej, niechętnie przyjmując 
narzucany nam pod obcymi rządami postęp). Stadność 

kontestacji („S”, alternatywa) trwa po staremu, a że 

masa jest jak kobieta (jak mawiał Adolf H.) często 
biorą u nas górę cechy babskie: ekspresyjność, dążenie 
do porozumienia zamiast instrumentalności, dążenia 
do sukcesu; kierowanie się emoq*ami (sercem a nie 
szkiełkiem i okiem; Świnia, byle własna, zrobi z nami 
wszystko — inna rzecz, że mózgowcy łatwo wpadają w 

pułapkę doktryny i pokory wobec władzy. W efekcie 

świni się wybacza, a krytyka uznaje się za zdrajcę, 

bo on nie nasz, nie mówi tego, co my — choć 
zaangażowanie świadczy, że traktuje rzecz serio, nie 

jako slogan). 
Wszystko to jest wynikiem nie żadnego „ducha” czy 
cech gatunkowych (rasy), ale dziejów. Brak silnych 

miast i mieszczaństwa sprawiał, że nie mogliśmy mieć 

mieszczańskich cnót (i przywar, Zachód to nie ideał), 
adekwatnej do nich nadbudowy... Mity narodowe 

mogą mobilizować energię, ale to byt odpowiada 
za jej ukierunkowanie i formowanie. Etos rycerski 

(walka wolności i władzy, duszy anielskiej z czerepem 
rubasznym, lawy ze skorupą) jest bardziej w cenie niż 
burżuazyjne spekulacje umysłowe i finansowe, zabawa 

bardziej niż praca dla zysku etc. 

Co mniej cierpliwi i bardziej spragnieni czytelnicy 

spytają: a gdzie to PIWO?! Otóż jest to skrót mojej 

ideiki, opisującej formę ewolucji duchowej człowieka: 
od Prostaczka, poprzez Inteligenta i W.ariata, aż po 

O-świeconego. P. żyje w zgodzie z naturą, choć nie 
uświadamia sobie jej praw, nie zna tzw. zasadniczych 

pytań ani odpowiedzi, jest jak dziecko pod opieką 

matki — szczęśliwy. I. zna pytania lecz nie zna 

odpowiedzi, to młodzieniec buntujący się przeciw ojcu 

(gdy z naturalnej wspólnoty wyodrębnia się władza, 

własność, świętość i dobroć cała reszta zostaje ze¬ 

pchnięta w niebyt, nie-ja i zanegowana — wówczas 

stawia opór), szuka nowych dróg, przyjmuje nowe 
prawdy i znów je odrzuca, póki którejś nie ulegnie, 

nie „dojrzeje”. W. zna prawdę, ale nie zna pytań 

(faktyczny, bo prawda przyszła gotowa, objawiona — 

społeczny, bo prawdy się nie kwestionuje, pytania 
zwalcza). To surowy ojciec, który chce narzucić swój 

autorytet innym. Wreszcie O. — zna pytania i odpo¬ 
wiedzi, powraca jakby do zgodności z naturą P., teraz 
już jednak świadomej. To człowiek, który odnalazł 

swoją drugą połowę, przestał traktować nie-ja jako 

wroga, odkrył w nim przyjaciółkę (animę), miłość. Bez 

wolności (świadomości) jest ona nie-wolą, nie ma ’ja’ 

(P.), pojawia się ono wraz z buntem wyalienowanego 
z fałszywej wspólnoty I., ginie niewola, ale i miłości 

w walce nie ma. Panowanie (W.) niszczy wspólnotę, 
przez wyobcowanie się ze wspólnoty — tu nie ma ani 

wolności, ani miłości, a ’ja’ rozrasta się do superEgo. 

Wolności nie ma tam, gdzie ktoś służy komuś, przeciw 
komuś się buntuje czy sam panuje. Wraca ona a z 

nią i miłość w O., gdzie ja - granica, ego odrębne od 
reszty ginie, ustępując ja(źni) - centrum, gdzie nie ma 
już nie-ja. W wymiarze społecznym P.rostaczkowi od¬ 

powiadają kultury tradycyjne, pierwotne; Inteligentom 
— wszelkie grupy buntownicze, w tym i nasz naród 
(przynajmniej jego aktywna część), przedziwna mie¬ 

szanka indywidualizmu i kolektywizmu. Ten ostatni 

jest właściwy kulturom pierwotnym i rolniczym, miasta 
rodzą egoizm, prywatę. To typowy dla Zachodu model 

W.ariata (z tym, że ostatnio następuje pewien regres 

ku masowości przez idee totalitarne i pop-kulturę, nie 

darmo mówi się o kryzysie Zachodu). O-świeconych 

osobiście (a w skali społecznej, nawet z lektury) nie 

znam — być może taka będzie cywilizaq'a jutra, która 

wyłoni się z mroków potopu kolejnego średniowiecza. 

aMen 
Janusz Waluszko 

* Buntujące się masy szukają wodza, idola na którego 
projektują swe pragnienia (to takie ’ja\ tyle że większe, 

silniejsze, lepsze...), ale jak to bywa z projekcjami — wódz 
nie robi tego, co chcemy, rozczarowuje, więc buntownicze 
masy obalają go L. szukają nowego! Ikkich idoli nigdy 
nie brakowało, w XX w. hołdowaliśmy różnym Piłsudskim, 
Gomułkom, Wałęsom a nawet Tymińskim... To także było 

źródłem przedziwnej konstrukcji I RP — republikańskiej 

monarchii (przy czym każdego z wybrańców(!) przynajmniej 
raz chciano obalić, w tym Jana Kazimierza —- do 3 razy 
sztuka — skutecznie), bo nie spełniali życzeń zawartych w 
padach convenlach. Od Kościuszki mamy Wodzów Narodu, 
przywódców buntu z czasem olewanych, a dziś wybory 
„przeciw” temu, który zawiódł naszą miłość, a nie „za” 

następcą. Samorządu boimy się... 
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ABSURDYZMY ŚWIECKIE 
I DUCHOWNE 
1. MURZYNEK. 
W znanej z gronkowca fabryce szynek 
Dostał tasiemca piesek Murzynek. 
2. TRZEPANIE DYWANÓW. 
Trzepią dywany, majta rząd cycy 
To disco polo matołów ćwiczy. 

3. PŁONĄCA ŻYRAFA. 
Macador Dali z wełnianej stali 

Ze wstydu w Ełku żyrafę pali. 
4. SURY KORANU. 

Podczas wybuchu śpiącego wulkanu 
Jadły bułki z serem dwie sury koranu. 
5. ŻYWE SREBRO. 
Raz myśliwy złamał żebro 

Zabijając żywe srebro. 
6. KWIATY. 

W środku gnijący, na zewnątrz złoty 
Sadzi ogrodnik kwiaty głupoty. 
7. ZATRUCIE. 

Na bazarze pod Grudziądzem 
Węgorz zatruł się mosiądzem. 
8. ZYCIE. 

Życie jest formą istnienia słowa 
Odkrył Słowacki, Gierek, Jehowa. 

9. GLOBUS WARSZAWY. 
Osuszając bibułą cztery rybne stawy 

Znalazł kapral Grzebień duży globus Warszawy. 
10. KARUZELA. 

W Wejherowie karuzela 
Kręci z żoną Tuchaj-Bcja. 

11. WYBUCH. 

Potężny wybuch gąsiora z winem 
Sprawił, że biskup stał się murzynem. 
12. OWŁOSIENIE ŁONOWE. 
Dom piekarza miał łupież i ordery chlebowe 

I największe w powiecie owłosienie łonowe. 
13. GNOM. 
Podczas kazania Wincenty Słoma 

Poczuł w odbycie obecność gnoma. 
14. ŹRÓDŁA CZASU. 

Podczas podróży do źródeł czasu 
Spożył kaszankę Jan z Czarnolasu. 
15. MIŁOŚĆ. 
Oświecony w Hiroszimie 
Zakochał się w margarynie. 
16. CZŁOWIEK. 

Człowiek łaknie kłamstwa oraz sakramentów 
TWorzy dziury w serze, tony ekskrementów. 
17. WIARA. 
Nie wierz nigdy politykom 

Wierz kabaczkom i paprykom. 
18. NADZIEJA. 

Nadzieja świni na lepsze czasy 

Jest matką schabu i kiełbasy. 

19. BEZPIECZEŃSTWO. 
Zawsze bezpiecznie i zawsze sucho 
Kiedy ruchasz słonia w ucho. 
20. WYLICZANKA. 
Stal się leje, kopie trawa 
Słaby umysł, mocna kawa. 
21. OBAWY. 

Waga sklepowa boi się ciąży 

Tasiemca boi się podchorąży. 
22. ZEJŚCIE. 

Dziś na psy zeszła córka rzeźnika 

Jutro emalia zejdzie z nocnika. 
23. PORY ROKU. 

Do mamy przyszedł Zenobiusz Lato 

Z Wiosną Michałek rok sypia tato. 
24. DAR BOŻY. 

Bóg wyznawcy daje siłę 
By wykopał swą mogiłę. 
25. HOBBY. 

Władysław Gomułka od wczesnej młodości 
Przechowywał pod napletkiem cztery rybie ości. 
26. WNIOSEK. 
Szarża husarii pod Kłuszynem 

Doszła do wniosku by wejść na drabinę. 
27. TRADYCJA. 
Przez szacunek dla trądyq i 

Wielbłąd zbiera chrust w Galicji 
28. RAK. 

Obciągnęła ojcu, zbrandzlowała syna 

Wywołała ducha senna Rak Janina. 
29. KONIEC. 

Koniec pieśni — rzekła matka 
Gdy kanarek podmył dziadka. 
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OD DEDOKSYFIKACJI 
DO TOTALNEJ 
DEKONSTRUKCJI! Od grudnia istnieje we Wrocła¬ 

wiu Klub Krytycznych Socjolo¬ 

gów „DE DOXA”. Jest to kolejne 

wcielenie wrocławskich środowisk wolno¬ 

ściowych związanych z FA i Stowarzysze¬ 

niem „Ruch”. 

Piątkowe spotkania odbywają się w Instytucie Socjologii 

UW. W czasie dotychczasowych spotkań miały miejsce 

m.in. takie zdarzenia jak: 

— Dyskurs sprowokowany książką Zygmunta Baumana 

„Wolność”. Dyskusja obejmowała m.in. takie problemy 

jak: czy poza wolnością konsumpcji możliwe są inne 

rodzaje wolności w społeczeństwie późnokapitalistycz- 

nym; nowe metody kontroli zachowań społecznych: 

zastąpienie tradycyjnych metod kontroli (opartych 

na aparacie przymusu państwa) rynkiem — zamiast 

indoktrynacji ideologicznej — reklama, zamiast urzęd¬ 

niczych zakazów i nakazów określających zachowania 

obywatela — uwodzenie klienta, zamiast strachu przed 

policyjną pałą i więzieniem — stratyfikacja społeczna 

na każdym poziomie życia (w wymiarze jednostkowym 

strach przed „byciem gorszym”, strach przed „byciem 

poza grą” — w naszej rzeczywistości strach przed 

biedą, bezrobociem); sposoby uwolnienia się z „przy¬ 

jemnej” i bardzo skutecznej (bo niewidocznej) tyranii 

rynku i konsumeryzmu. 

— Omówienie koncepcji ekologii społecznej Murraya 

Bookchina (spotkanie przekształciło się w dyskusję 

o sposobach zmiany status quo — wizje rewolucji 

społecznej; potrzeba przemiany całego systemu, a nie 

tylko kosmetycznych zmian pojedynczych kwestii etc.). 

— Wykład Józefa Piniora „Filozofia polityczna Han¬ 

nah Arendt” (ponowoczesność a myśl Hannah Arendt; 

sytuacja globalizmu a możliwe i konieczne formy or¬ 

gan izacji życia politycznego; brak formuły w sferze 

politycznej mogącej przeciwstawić się ponadnarodo¬ 

wemu kapitałowi w sferze ekonomicznej etc.). 

— Referat dotyczący społeczeństwa celtyckiej Irlan¬ 

dii jako przykładu społeczeństwa zmierzającego w 

kierunku wolnościowym. Dyskusja doprowadziła do 

sformułowania kilku refleksji na temat stosunku środo¬ 

wisk wolnościowych do kwestii narodowych. Padły m.in. 

głosy o konieczności wspierania dążeń separatystycz¬ 

nych małych narodów; podtrzymywania narodowych 
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i regionalnych tradycji wolnościowych jako przeciw¬ 

wagi wobec supercentralistycznych, biurokratycznych 

koncepcji Zjednoczonej Europy będącej politycznym 

aparatem dla ponadnarodowego kapitału; osłabieniu i 

niedopuszczeniu do uzyskania poparcia społecznego, 

na fali wystąpień przeciw Zjednoczonej Europie, 

przez różnej maści „antyeuropejskich” nacjonalistycz¬ 

nych i faszystowskich totalitarystów, poprzez obronę 

wolnościowych tradycji narodowych przez środowiska 

wolnościowe. 

Formuła aktywności prezentowana przez DE DOXĘ 

daje (poza samorealizacją i zadowoleniem uczestników 

spotkań) możliwość wyjścia z krytycznymi i radykalnymi 

ideami poza „alternatywne getto” (w spotkaniach 

uczestniczą osoby, które raczej nigdy nie przyszłyby 

na spotkanie FA). 

Niewątpliwie DE DOXA to również sposób na 

tworzenie zaplecza teoretycznego dla środowisk wol¬ 

nościowych — jeśli nie jesteśmy w stanie zostawić 

„w spadku” dla następnych pokoleń aktywistów wol¬ 

nościowych zaplecza materialnego (lokale, pieniądze, 

zaplecze techniczne etc.), to stwórzmy przynajmniej 

zaplecze teoretyczne, które będzie bardziej bogate 

w treści niż slogany „świątecznych alternatywistów” 

i głębsze niż frazesy „niedzielnych kontrkulturowych 
kontestatorów”. 

W ramach DE DOXY chcemy tworzyć alternatywy 

dla obecnego porządku społecznego, gdyż w prze¬ 

ciwieństwie do kontrkulturowych buntowników nie 

chodzi nam o „alternatywną wegetację” nazywaną 

„alternatywnym stylem życia”, w ramach istniejących 

struktur ekonomiczno-politycznych. I nie dlatego, że 

celem naszym nie jest kreacja indywidualnego JA i 

zaspokajanie indywidualnych pragnień. Wręcz przeciw¬ 

nie. Właśnie dlatego, że chcemy w pełni realizować 

indywidualne JA, chcemy zmienić istniejące struktury. 

W obecnym porządku społecznym pełne i swobodne 

zaspokojenie pragnień JA jest niemożliwe. Mówiąc 

inaczej: rozwiązywanie osobistych trosk w prywatnym 

życiu i środowisku, w którym żyjemy jest nierozłączne 

z rozwiązaniem problemów publicznych występujących 

w strukturze społecznej. Ci, którzy chcą być „alter¬ 

natywni” w ramach istniejących struktur, wchodzą na 

pozycje buntowników, których buntem jest słuchanie 

„alternatywnej muzyczki” (która tylko z nazwy jest 

alternatywna). Kupując tzw. „alternatywny styl życia” 

oferowany przez rynek spośród wielu innych stylów 

życia, nie zagrażamy istniejącemu systemowi, a wręcz 

przeciwnie — tylko go reprodukujemy. Cząstkowa 

krytyka porządku społecznego jedynie go umacnia, 

gdyż po pewnym czasie i odpowiedniej obróbce staje 

się elementem oferty systemu sprzedawanej na rynku 

(tak jak np. pomysły kontrkultury stają się inspira¬ 

cją dla kultury masowej — klasyczny przykład to 

pojęcie ekologii, które stało się towarem rynkowym 

i wbrew swym pierwotnym treściom i zamierzeniom, 

po zawłaszczeniu przez rynek i kulturę dominującą 

rozwinęło całą gałąź olbrzymiej produkcji i konsump¬ 

cji „ekologicznej” — reguły gry nie zostały w ogóle 

naruszone, system nic na tym nie stracił, a jedynie się 

umocnił neutralizując jednocześnie pewne elementy 

krytyki). Ekolodzy, którzy chcą chronić środowisko 

naturalne nie angażując się w zmiany istniejących 

struktur społ.-polit; pacyfiści, którzy nie chcą iść do 

wojska, a jednocześnie chcą być apolityczni (tzn. nie 

chcą negocjować logiki całego systemu społecznego, 

który narzuca m.in. przymus służby wojskowej); czy 

wreszcie antyrasiści, którzy nie rozumieją, że rasizm 

jest produktem i nieodłączną częścią systemu spo¬ 

łecznego, w którym żyją — to najlepsze przykłady 

realizacji „alternatywy”, która z założenia jest niepełna 

i skazana na porażkę. Taki protest może być i jest 

przewidywany przez mechanizmy władzy, gdyż wpisany 

jest w jej logikę i odbywa się w granicach określonych 
przez władzę. 

Dostrzegając fakt, iż człowiek jest istotą społeczną; 

fakt, iż człowiek jest tworzony przez całość obecnego 

i historycznego doświadczenia, dążąc do zmiany 

warunków naszego życia musimy dążyć do zmian 

społeczeństwa. „Historia ludzkości to nic innego jak 

historia przemian struktur społecznych” — pisał Mills. 

Chcąc być autorami historii i tym samym autorami 

własnego życia musimy dążyć do zmian struktur 

społ., które pozwolą nam realizować nasze wartości. 

Zdedoksyfikuj swój umysł, zdekonstruuj porządek 

społeczny! 

Piotr Żuk 



Wendell Berry i in. 

WOBRONIE 
SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ Wielkie, scentralizowane podmioty gospodar¬ 

cze naszych czasów, gdy rozwijają działalność 

gospodarczą w jakimś regionie, nie robią 

tego dla dobra jego społeczności. Wchodzą tam po 

to, żeby czym prędzej czerpać jak największe korzyści 

jak najmniejszym kosztem. Zainteresowane są „two¬ 

rzeniem nowych miejsc pracy” tylko o tyle, o ile praca 

ludzka jest tańsza od automatyzacji. Nie są zaintere¬ 

sowane zdrowiem jakiegokolwiek miejsca na tej ziemi, 

czy to gospodarczym, czy ekologicznym, czy ludzkim. 

A gdyby chcieć się odwołać lub złożyć zażalenie do 

którejś z tych wielkich korporacji w imieniu swojej 

społeczności okazałoby się coś niesłychanego: że są 

one najwyraźniej zorganizowane w celu uchylania się 

od odpowiedzialności. W ich strukturach pieniądz 

krąży bez ustanku, aż wreszcie trafia do „udziałow¬ 

ców”, którzy są — co znamienne — zbyt rozproszeni, 

niedoinformowani i niezainteresowani by ponosić za 

cokolwiek odpowiedzialność. Ideałem nowoczesnego 

przedsiębiorstwa jest być wszędzie (obecnym) i nigdzie 

(nie odpowiedzialnym). 

Rysuje się obecnie coraz wyraźniej możliwość świata 

w pełni podporządkowanego ponadnarodowym korpo¬ 

racjom oraz rządom i instytucjom oświatowym, które 

są na ich usługach — w ich interesie i kosztem nas 

wszystkich. W tym świecie po prostu nie będzie miejsca 

dla kultur, które chronią przyrodę i szanują życie 

na wsi. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, 

będzie to świat post-rolniczy. Ale, jak nas ostrzegano 

i jak coraz wyraźniej się okazuje, świat post-rolniczy 

musi też być post-demokratyczny i post-naturalny, 

czyli jednym słowem będzie to świat post-ludzki. 

W stosunku do wsi i jej mieszkańców, zwolennicy 

tzw. gospodarki światowej postępują wg następujących 

zasad: uważają, że gospodarstwo rolne albo las to 

to samo co fabryka; że troska o ziemię jest w 

rolnictwie czynnikiem nieistotnym; że nie ma tu 

miejsca na sentymenty; że z praktycznego punktu 

widzenia maszyna jest równie dobra jak człowiek; że 

liczą się tylko przemysłowe standardy produkcyjne, 

wydajność i rentowność; że gleba jest rzeczą martwą; 

że biologia roli może być spokojnie zastąpiona 

chemią; że przyroda czy ekologia danego miejsca 

nie ma żadnego znaczenia dla jego użytkowania; że 

społeczność i dobrosąsiedztwo są pozbawione wartości; 

że nowe technologie będą dobroczynne w skutkach, 

bez względu na uwarunkowane tradycją obawy o 

środowisko naturalne i społeczne. 

Mieszkańcy miast tylko pozornie traktowani są inaczej. 
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TWierdzi się, że rozwój gospodarczy przynosi im 

korzyści, ale wiadomo już, że trzeba za nie drogo 

zapłacić. Nieznośne warunki życia do jakich muszą się 

przyzwyczaić, kołowrót bezsensownej pracy zarobkowej 

pochłaniający im życie, ciągła konkurencyjna walka 

wszystkich ze wszystkimi, sprawiają, że mówienie 

o postępie jest w wielkim stopniu samooszustwem 

popełnianym z rozpaczy. 

Tymczasem politycy i rządzące nimi gospodarcze grupy 

nacisku wloką nas coraz dalej, coraz prędzej w tę 

samą stronę. Dla tych ludzi nie ma nic dziwnego 

czy niemożliwego w koncepcji nieograniczonego wzro¬ 

stu gospodarczego albo nieograniczonej konsumpcji 

w ograniczonym świecie. Uważają, że wiedza jest 

przedmiotem własności i narzędziem władzy i że tak 

być powinno. Uważają, że wykształcenie to przyspo¬ 

sobienie do zawodu. Myślą, że szczytem ludzkich 

osiągnięć jest dobrze płatna a niemęcząca praca. 

Myślą, że upadek rodziny i społeczności lokalnej 

są wyzwoleniem. Publicznie chełpią się, że budują 

społeczeństwo ludzi sukcesu, ale w istocie ich celem 

jest radykalne uszczuplenie grupy ludzi, których kiedyś 

zwykło się szanować za ich pracę: rolników, drobnych 

przedsiębiorców, pracujących w domu. 

Teoretycznie, w ramach międzynarodowego, rzekomo 

wolnego rynku, produkty płynąć będą w sposób natu¬ 

ralny z miejsc, gdzie mogą być najlepiej wytworzone 

do miejsc, w których są najbardziej potrzebne. Teoria 

ta ignoruje fakt, że w ramach takiego rynku następuje 

ogromny wzrost odległości między producentem a 

konsumentem, który powoduje, z jednej strony, absur¬ 

dalny i niepotrzebny rozwój transportu, z wszystkimi 

jego negatywnymi skutkami dla środowiska i tych z 

nas, pod których oknami pędzą codziennie TIR-y, a z 

drugiej — bezrobocie w krajach rozwiniętych i nędzę 

w Trzecim Świecie, wkręconym w tryby produkcji 

dla potrzeb rynku światowego. Teoria ta, pochodząca 

od XIX w. ekonomisty Dawida Ricardo, prowadzi 

do błędnych wniosków, gdyż oparta jest na błędnym 

założeniu, że względną wyższość jednego kraju nad 

innym w produkcji danych dóbr można w pełni wyrazić 

w pieniądzu. 

Coraz wyraźniej wyłania się zupełnie nowy podział 

sił, które kształtować będą dalsze losy naszej cywi¬ 

lizacji. Istotna walka polityczna rozgrywa się teraz 

w coraz większym stopniu między dawnymi elitami 

politycznymi, zarówno z lewicy jak i z prawicy, między¬ 

narodowymi korporacjami i pozostałymi zwolennikami 

gospodarki światowej z jednej strony, a nową, rosnącą 

i wykształcającą się partią społeczności lokalnej. Partia 

gospodarki światowej jest duża (choć nie tak znowu 

liczna!), ma ogromne wpływy i nieograniczone środki. 

jest świadoma swoich celów i świetnie zorganizowana. 

Partia społeczności lokalnej dopiero uświadamia sobie 

swoje istnienie. Jest szeroko rozproszona, bardzo zróż¬ 

nicowana, niewielka (choć potencjalnie bardzo liczna), 

słaba (choć drzemią w niej ogromne siły) i uboga 

(choć bynajmniej nie pozbawiona środków). 

Członkami partii społeczności lokalnej są ludzie, którzy 

do walki o byt podchodzą po sąsiedzku, którzy nie 

wierzą by mogli się utrzymać i cieszyć dostatkiem 

kosztem innych; którzy nie wierzą, że może im 

się dobrze powieść za cenę zwalczania, zniszczenia, 

sprzedania lub zużycia wszystkiego samemu. Ludzie 

chcą ochraniać skarby przyrody i kultury i przekazać 

je w spadku swoim dzieciom. Chcą by pola i lasy 

świata rodziły obficie, a nie były niszczone dla korzyści. 

Wiedzą, że demokracja i ochrona przyrody nie dadzą się 

pogodzić z gospodarczym dyktatem ponadnarodowych 

korporacji. Uważają i wiedzą z doświadczenia, że to 

społeczność lokalna jest właściwym miejscem i punktem 

odniesienia dla odpowiedzialnej pracy. Rozumieją, że 

żadna wspólnota interesów nie może być oparta 

na chciwości. Wiedzą, że wszystko się ze wszystkim 

wiąże (np. że rolnictwo związane jest z przyrodą, 

żywność — z rolnictwem, a zdrowie — z żywnością) 

i nie chcą by te związki zostały zerwane. Wiedzą, że 

zdrowej społeczności lokalnej nie zastąpi ani rynek, ani 

przemysł rozrywkowy, ani infostrada. Wiedzą, że praca 

nie powinna być ochłapem rzucanym bezrobotnym. 

Wiedzą, że praca jest koniecznością i dobrem, powinna 

dawać satysfakcję i poczucie godności tym, co ją 

wykonują, powinna być rzeczywiście pożyteczna i miła 

ludziom, dla których jest wykonywana. 

Członkami tej partii społecznej są rodziny, świa¬ 

domi konsumenci, rolnicy, ogrodnicy i działkowcy, 

właściciele i pracownicy małych sklepów i drobnych 

przedsiębiorstw, pracujący na własny rachunek, eko¬ 

lodzy. Tak naprawdę, przyświecają jej tylko dwa 

cele: zachowanie miejscowej odrębności i lokalnego 

patriotyzmu, oraz odnowa, na zdrowych zasadach 

kulturowo-ekologicznych, lokalnej społeczności i gos¬ 
podarki. 

Jeśli zaś członkowie jakiejś społeczności lokalnej chcą, 

żeby trwale panował w niej ład i dostatek, powinni 

przestrzegać następujących zasad: 

1. Przy każdej propozycji zmian pytać należy, 
jaki będą miały wpływ na naszą społeczność, na 
nasz wspólny dobrobyt? 

2. Ziemię, wodę, powietrze i żywe stworze¬ 
nie zawsze zaliczać trzeba w poczet członków 
społeczności. 
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3. Trzeba zawsze patrzeć jak miejscowe po¬ 
trzeby zaspokoić miejscowymi środkami, w tym 
wzajemną pomocą sąsiedzką. 

4. Zawsze dawać pierwszeństwo potrzebom miej¬ 
scowym (a dopiero potem myśleć o eksporcie 
towarów, najpierw do sąsiednich społeczności, 
potem dopiero do dalszych). 

5. Społeczność zrozumieć musi ostateczną ab¬ 
surdalność przemysłowej doktryny zwiększania 
wydajności pracy, o ile oznacza to marną jakość, 
bezrobocie lub zanieczyszczenie środowiska. 

6. Jeśli nie chce być tylko kolonią gospodarki 
narodowej albo światowej, społeczność rozwinąć 
musi przetwórstwo produktów miejscowych w 
odpowiedniej skali. 

7. Musi też rozwinąć drobny przemysł i przed¬ 
siębiorczość. 

8. Musi starać się wytworzyć jak największą 
część zużywanej przez siebie energii. 

9. Musi starać się zwiększyć przychody (w 
jakiejkolwiek postaci) wewnątrz społeczności i 
zminimalizować wydatki zewnętrzne. 

10. Pieniądz powinien jak najdłużej krążyć 
wewnątrz społeczności. 

11. Jeśli ma być trwała, społeczność lokalną musi 
być stać na inwestowanie w siebie: musi dbać 
o budynki, o czystość (nie zaśmiecając innych), 
troszczyć się o starszych, kształcić młodych. 

12. Starzy i młodzi muszą dbać o siebie na¬ 
wzajem. Młodzi muszą się uczyć od starszych, 
niekoniecznie i nie zawsze w szkole. Społecz¬ 
ność poznaje i pamięta siebie samą poprzez 
współżycie starych i młodych. 

13. Uwzględniać należy koszty obecnie ukrywane 
lub eksternalizowane i w miarę możliwości 
odliczać je od przychodów. 

14. Członkowie społeczności rozważyć powinni 
wprowadzenie lokalnego pieniądza, założenie 
lokalnej kasy kredytowej, systemu wymiany bez¬ 
gotówkowej itp. 

15. Powinni też zawsze pamiętać jak cenna 
jest pomoc sąsiedzka — obecnie ponosimy 
ogromne koszta pozostawiając ludzi samym 
sobie w potrzebie. 

16. Społeczności wiejskie powinny być zawsze 
związane i zaprzyjaźnione z pobliskimi społecz¬ 
nościami miejskimi. 

17. Stabilna gospodarka rolna zależeć będzie 
zawsze od lojalności miejskich konsumentów 
względem miejscowych wyrobów. Gospodarka 
lokalna będzie więc oparta raczej na współpracy 
niż na konkurencji 

Zasady te wywiedzione są z politycznej i duchowej 

tradycji Zachodu, ze wskazówek ekologów i niektórych 

rolników i zwykłego zdrowego rozsądku. Mogą wydawać 

się radykalne, ale tylko dlatego, że współczesna 

gospodarka narodowa niemal zupełnie ignoruje względy 

ekologiczne i interesy miejscowe. Krok po kroku 

możemy tworzyć alternatywę. Tylko od nas zależy w 

jakim świecie będziemy żyć my i nasze dzieci, i ich 

dzieci... 

Na poclst. artykułów publikowanych w ub. roku w 

kwartalniku Resurgence 

opr. M. SodoLski 
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Dariusz Misiuna 

Pisanie o miłości zniewala język, tym bardziej, 

jeśli ma być to miłość wyzwolona. Co gorsza, 

zniewala samą miłość, albowiem słowa przy¬ 

należą do sfery Logosu, a miłość do sfeiy Erosa. 

Logos to rozum (jakże błędnie czasem zwany „zdro¬ 

wym rozsądkiem”), czyli zasada porządkująca. Eros 

to nieposkromiony popęd życia, któremu obcy jest 

porządek. Logos tworzy prawa, aby poskromić Erosa. 

Posługuje się w tym celu językiem jako źródłem 

usidlenia. Cóż zatem można tworzyć, kiedy się pisze o 

miłości? Jedynie traktaty seksuologiczne i dzieła por¬ 

nograficzne. Seksuologia i pornografia to dwie strony 

medalu. Wykorzystują język ze sklepu mięsnego, albo¬ 

wiem obcują z materią, którą można ujarzmić jedynie 

wtedy, gdy się ją sprowadzi do poziomu mięsa. Stąd 

liczne techniczne sformułowania, występujące zarówno 

u „szanowanych” seksuologów, jak i „wzgardzanych” 

pornografów: „uprawiać seks”, „mieć seks”, „głębokie 

pchnięcie”. Być może, soczyste „rżnięcie”, czy „pie¬ 

przenie” lepiej wyraża istotę rzeczy, ponieważ jest w 

nim pewien ładunek emocjonalny. Tyle że takie słowa 

mogą nas narazić na atak ze strony feministek, które 

nazwą je „niechcianym zainteresowaniem”. Cóż mon 

cheri, język jest patriarchalny i wyraża męski punkt 

widzenia. 

A zatem, co można powiedzieć o „wolnej miłości”, 

świadomie łamiąc język. Austin Osman Spare, twórca 

magii chaosu i do bólu przeszywających seksualnością 

obrazów, streścił to niegdyś najlepiej: „w naturze 

wszystko ze wszystkim kopuluje”. Ośmielę się pójść 

jeszcze dalej i stwierdzić, że w kulturze również 

wszystko ze wszystkim kopuluje. Ptaszek może to 

robić z ptaszkiem, piesek z suczką, a kogut z kurą, ale 

człowiek zaprowadza w tym świecie natuiy seksualną 

rewolucję kulturalną. Otwiera autonomiczny świat idei 

i wyobrażeń, w którym wszystko ze wszystkim może 

się parzyć i łączyć. Seksualność ludzka obejmuje sferę 

fantazji, a przez to przestaje być zwykłym aktem 

służącym zaspokojeniu przyjemności i przedłużeniu 

gatunku, ale i uruchamia erotyzm — seksualność 

jako formę wzajemnego doskonalenia się. Skoro zaś 

seksualność ludzka nie zna granic, gdzie są bariery 

dla „wolnej miłości” i skąd w ogóle pojawia się cały 

ten problem? 

Człowiek posiada niespotykany w naturze potencjał 

samodoskonalenia. Ludzkie stado posiada zaś niesły¬ 

chanie subtelne metody warunkowania, dzięki którym 

zapewnia sobie homogeniczność. Interesy stada nie 

dają się pogodzić z interesami jednostki, kiedy do 

głosu dochodzi seks. A że żądza nieustannie targa 

ludźmi, aparat kontroli społecznej (zmienny w swo¬ 

ich historycznych postaciach) sięga po oręż represji, 

którym tłumi tę potężną emocję. Akt opanowania tej 

emocji jest jednocześnie aktem zawładnięcia czyjąś 

seksualnością, a więc aktem ustanowienia władzy. 

Władza i wolność wykluczają się, podobnie jak miłość 
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i represja. Skłonny jestem twierdzić, że geneza roz¬ 

woju władzy nie ma charakteru ekonomicznego, czy 

kulturowego, ale seksualny właśnie. 

Problem „wolnej miłości” mógł powstać tylko w 

kulturze świata Zachodu. Polinezyjczycy nie mają 

takiego problemu, choć również posiadają specyficzne 

obyczaje seksualne. A jednak to właśnie nasza kultura 

represjonuje seks ze szczególną zaciekłością. Ten 

proces zniewolenia seksualności da się podzielić na 

trzy fazy: 

1) fiizę chrystianizacji Europy (religijna kontrola 

seksualności), 

2) fazę Oświecenia (społeczna kontrola seksualności), 

3) fazę tzw. Rewolucji Seksualnej z lat 60-tych 

(uprzedmiotowienie seksualności). 

Nasze życie seksualne poddane jest działaniom trzech 

czynników: 

1) popędu, 

2) śladu pierwszych doświadczeń seksualnych, 

3) uwarunkowaniom społecznym. 

Punkt wyjścia stanowi popęd. To on wprawia w ruch 

całą tę materię. Pierwsze doświadczenia seksualne w 

olbrzymiej mierze kształtują naszą przyszłą postawę 

wobec seksu. To, czy lubimy to robić „po bożemu”, 

czy wolimy obnażać się na ulicy, czy też korzystamy 

z rozmaitych fetyszy w celu zwiększenia podniecenia 

seksualnego ma swoje źródło w owych pierwszych 

doświadczeniach seksualnych. Kiedy pozostajemy przy 

tych dwóch czynnikach, nasza miłość nie jest niczym 

skrępowana. Niestety, do naszego życia seksualnego 

wkrada się jeszcze trzeci czynnik — uwarunkowanie 

społeczne. Nasza ekspresja seksualna może pozostawać 

w konflikcie z normami narzucanymi przez aparat 

kontroli społecznej. Chcąc nadal być wiernymi „wolnej 

miłości” skazujemy się na rolę dewiantów społeczeń¬ 

stwa. I pewnie tyle nam pozostaje, jeśli nie chcemy, 

aby naszą miłość zniewolono. 

Ważnym czynnikiem zniewalania miłości jest „małżeń¬ 

stwo” jako instytucja kontroli społecznej. „Małżeń¬ 

stwo”, czyli zalegalizowany związek seksualny dwóch 

osób służy ograniczaniu swobodnego przepływu ener¬ 

gii seksualnej, a zatem jest podstawowym narzędziem 

represji. Miłość jest swobodna, miłość ulotną bywa, 

małżeństwo przycina jej skrzydła, aby nie mogła gdzieś 

sobie ulecieć. 

Pisanie o miłości jest świństwem. Uświadomiłem to 

sobie dopiero, gdy zasiadłem do napisania tego tekstu. 

Kto pisze o miłości, ten nie kocha. Bo jeśli się kocha, 

trzeba pisać miłością i tym aktem wyzwolonym tworzyć 

własny świat. Albowiem, jak pisał Aleister Crowley: 

„Miłość jest Prawem, Miłość podług Woli”. 

Jacek Sierpiński Wolna miłość kojarzyła i kojarzy się zwykle 

z odrzuceniem instytuqi małżeństwa, toteż 

powiem coś na ten właśnie temat. Uważam, 

że państwowe ustawodawstwo małżeńskie i cały ko¬ 

deks rodzinny jest formą przymusowej dyskryminaqi - 

osobom nie pozostającym w pobłogosławionym przez 

państwo związku małżeńskim utrudnia się przygar¬ 

nianie dzieci, od spadku po współmałżonku płaci 

się niższy podatek niż od spadku po kimś nieza- 

ślubionym, małżeństwom przysługują różne ulgi (np. 

prawo do wspólnego opodatkowania) - które powinny 

zniknąć, najlepiej wraz z samym państwem. Jestem 

też przeciwny jakiemukolwiek przymusowemu ograni¬ 

czaniu czyjejkolwiek swobody praktykowania seksu z 

kimkolwiek innym, kto ma na to ochotę (o uczuciach 

tu nie wspominam, bo ich nie da się nakazać ani 

zakazać). Jednak nie mam nic przeciwko temu, by 

ludzie zawierali ze sobą prywatne umowy - śluby 

cywilne - ustanawiające np. między nimi wspólnotę 

majątkową (nawet dozgonną) czy zobowiązujące ich 

do wzajemnej, lub tylko jednostronnej, wierności se¬ 

ksualnej (w przypadku zdrady zobowiązującej się do 

zachowania wierności strony druga strona mogłaby 

np. odejść przejmując wspólny majątek lub jego część, 

bądź otrzymując odszkodowanie czy alimenty). Także, 

jeśli ludzie ci są tej samej płci lub jeśli ich jest wię¬ 

cej niż dwóch. (Przykłady wieloosobowych związków 

opartych na umowach tego typu można znaleźć w 

książkach Roberta Heinleina, „Piętaszek” i „Luna to 

surowa pani”). Nie mam też nic przeciwko temu, by 

nazywali te umowy małżeństwami, jak też by inni, 

którzy mieliby na ten temat odmienne poglądy, tak 

ich nie nazywali. Wreszcie nie mam nic przeciwko 

temu, by rozmaite kościoły i sekty organizowały własne 
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kościelne śluby pod swoimi kościelnymi lygorami i 

upierały się przy tym, że to ich śluby są jedynie 

prawdziwe i ważne w oczach Boga. 

Jest dowiedzione, że i bez jakichkolwiek formalności, 

pieczątki urzędnika, kropidła księdza czy spisanej 

inteicyzy ludzie mogą się ze sobą łączyć w stałe, 

wieloletnie czy nawet dożywotnie związki, hetero- i 

homoseksualne, mono- i poligamiczne, przestrzegając 

przy tym w nich pewnych reguł, takich jak wierność. 

Myślę, że w braku państwowego ustawodawstwa 

małżeńskiego wiele takich par czy grup nazywałoby się 

małżeństwami i przez wielu byłoby tak nazywanych. 

Osobiście jestem zwolennikiem właśnie takiej formy 

współżycia. 

Mateusz Kwaterko Wolna miłość... Temat ten zachęca do lek¬ 

kiego czy wręcz frywolnego potraktowania. 

Pozór to jeno i złuda. W rzeczywistości 

rzecz jest wielce skomplikowana, ba, choć stanowi 

jeden z najulubieńszych tematów badań i dywagacji 

anarchistycznych mędrców, niejeden połamał sobie na 

nim zęby. Rzec by się chciało (i - być może tak właśnie 

rzekniemy w dalszych passusach), iż pojęcie "wolnej 

miłości" zawiera wewnętrzną sprzeczność arcytrudną 

do przezwyciężenia. 

Lecz cóż, gdy Mać Pariadka wzywa, naprzód wiemy 

Rosynancie ! Zaczniemy jednak od mniej karko¬ 

łomnego zadania. "Wolną miłość" ujmiemy w nieco 

archaicznej opozycji do "związku małżeńskiego". 

Nasz przyjaciel Serge Quadruppani w żabojadzkim 

piśmie Mordicus, z latyńską swadą następującymi słowy 

wyraził swój stosunek do w.w. instytucji: "Czemuż 

folklor małżeństwa (przynajmniej na Zachodzie, gdzie 

indziej bowiem egzotyka pozwala niejedno przełknąć) 

napawa mnie szczególnym obrzydzeniem, podczas gdy 

jestem w stanie pogodzić się z pogrzebami (jeśli zmarły 

nie pozostawił mi obowiązku zorganizowania swego 

własnego "rytuału pożegnania") a nawet korzystać 

z okazji obżarstwa, jakie oferują chrzciny, czy bar 

miewa? Ach! Nędzne alibi, jakie pojawiają się w 

nonkonformistycznych środowiskach (ostatnim razem, 

kiedy zażądałem wyjaśnień, młoda mężatka oznajmiła 

mi, iż pragnęła "igrać ze znaczeniem małżeństwa" a 

ponieważ nalegałem, zemdlała)! 

To, co w tej ceremonii mnie szczególnie odpycha, 

to wzajemne oznakowanie, jakie symbolizuje: "od tej 

pory już nikt nie będzie miał karty wstępu". Ponieważ 

ja sam - programowo - nie chcę do siebie należeć, to 

co mnie brzydzi, to nie "jestem twój, ty jesteś moja...", 

ale to, co znajduje się w domyśle "i niczyj - niczyja 

więcej". (...) Mam nadzieję, iż zawsze pozostanę 

dzikusem, który wskakuje na stoły świętujące oficjalne 

zarejestrowanie koniunkcji organów." 

lyie na razie S.Q.; czy jednak rzeczywiście należy z 

takim impetem krytykować młodożeńców? Wszak dziś 

ta - nie ukrywajmy, jednak dość obrzydliwa - cere¬ 

monia niezwykle rzadko jest rezultatem świadomego 

wyboru, postrzegania małżeństwa jako spełnienia mi¬ 

łości (a tym bardziej jako aktu zwieńczenia radykalnej 

teorii). Małżeństwo jest powszechnie postrzegane, jako 

skutek przymusu, przykrej konieczności poddania się 

zewnętrznym naciskom. W przeszło połowie wypad¬ 

ków - jak pokazują badania, bezpośrednią przyczyną 

zawarcia "świętych węzłów" jest ciąża, i co za tym 

idzie, kulturowy wymóg wzięcia odpowiedzialności - 

czytaj: wzgląd na rodzinkę. Szczególne oburzenie na 

małżeństwo w sferach nonkonformistycznych bierze 

się z nadmiernej idealizacji "miłości", której zbrukanie 

(małżeństwo) stanowiłoby o wiele większą zbrodnię, 

zdradę ideałów, niż na przykład pójście do pracy 

(które jest wszak również zdeterminowane naciskami 

zewnętrznymi). Obrzydzenie, jakie u wielu z nas 

budzi małżeństwo, nie powinno zatem przekładać się 

na pięknoduchowskie potępienie, wywodzących się z 

naszych środowisk młodożeńców (Hi, Chuda & Ry- 

marek) lecz stapiać się powinno w obrzydzenie, jakie 

budzi w nas rzeczywistość społeczna, w której przyszło 

nam żyć. Powyższe nie oznacza, rzecz jasna apelu do 

obrączkowania się. Do diaska, nie czyńcie tego ! 

Zostawmy jednak krytykę małżeństwa i przejdźmy 

do "wolnej miłości" w bardziej współczesnym sensie 

tego słowa. Na początek anegdotka zaczerpnięta 

z wyśmienitej, choć czasami złośliwej książki Flor 

0’Squar’a Kulisy Anarchii: "(...) Anarchista porusza 

się swobodnie po grząskim terenie moralności, póki 

tylko starcza mu "liczb", za którymi mógłby się 

bezpiecznie schronić: kiedy brakuje mu liczb - zaczyna 

się wahać. 
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Otóż jest rzeczą niezwykle trudną - by nie powiedzieć 

niemożliwą - trafić na anarchistą przejętego zasadą 

"wolnego związku" i "praw kobiety” do tego stopnia, 

by się jej bezwzględnie podporządkowywał. Gdy teoria 

zmaga się z sercem, pokonywana jest zazwyczaj teoria. 

W sprawie "wolnych związków", anarchista przejawia 

absolutnie dobrą wolę. Dlaczegóż kobieta nie miałaby 

być całkowicie wolna, jeśli wolnym ma być mężczyzna? 

Żadnych ślubów - ani cywilnych, ani religijnych 

rzecz jasna. Wolna miłość, wspólne życie wzajemnie 

postanowione, bez żadnych zobowiązań. Tak brzmi 

doktryna. Została nam ona przedstawiona pewnego 

wieczora przez Anarchistę w obecności jego żony, 

która przytakiwała mu w trakcie całej rozmowy. 

— Ponieważ nie uznaję żadnych praw czy kontrak¬ 

tów, ponieważ moja żona oddała mi się całkowicie 

dobrowolnie, nie posiadam nad nią żadnej władzy. 

Może mnie opuścić z dnia na dzień, pójść żyć z 

kimś innym, to jej sprawa. Okazałbym się kiepskim 

wolnościowcem, gdybym zamierzał sprzeciwiać się jej 

pragnieniom. Jeśli mnie już nie kocha, dlaczegóż nie 

miałaby pokochać mojego sąsiada? 

Dwa tygodnie później spotkałem tego doskonałego 

libertarianina na ulicy. Miał wydłużoną twarz i 

zmarszczone brwi. 

— To, co mi się przytrafiło jest straszne - mówił - 

Klementyna, wie pan, moja żona... 

— Przepraszam, chyba pańska wolna towarzyszka... 

— Tak, jeśli pan sobie życzy. Otóż podejrzewam, że 

zdradza mnie z jednym z moich przyjaciół... Mieliśmy 

potworną awanturę. Posunąłem się do wymierzenia 

jej paru siarczystych policzków! Chciała mnie opuścić, 

więc zamknąłem ją w mieszkaniu. Trudno, to było 

silniejsze ode mnie. Mogę sobie powtarzać, że jest ona 

moją wolną towarzyszką, kiedy jednak zaczynam ją 

podejrzewać, nie mogę się powstrzymać od traktowania 

jej tak, jak legalny małżonek traktuje swoją żonę ! 

W rzeczy samej, choć zniesienie małżeństwa mogło 

z powodzeniem figurować w programie Bakunina, 

programie rozwiniętym przez Kropotkina i Elise 

Reclus’a, to w żaden sposób Anarchia nie jest w 

stanie zadekretować obalenia zazdrości. Podobnie, 

jak nie zniesie ona gniewu, uniesienia, namiętności 

posuniętych aż do zbrodni." 

Cóż jak widać wszyscy - y compris Anarchiści - 

są dziećmi swej epoki. Częścią każdego z nas, 

częścią naszych uczuć włada ekonomia polityczna. 

Jej zatrute żądło zainfekowało nas nawet w naszych 

najintymniejszych uczuciach. Jeśli więc propagować 

"wolną miłość”, to właśnie wolną od tego jadu, wolną 

od "przywłaszczenia wywłaszczającego”. Groźba, która 

spoczywa na tym przedsięwzięciu, to "wylanie dziecka z 

kąpielą", próba wyzwolenia miłości od tego, co stanowi 

jej wewnętrzną istotę - wyjaławianie tego uczucia za 

pomocą psychologiczno-ideologicznych mantr. W tym 

celu należy oddzielić w miłości to, co ją wzbogaca od 

tego, co ją ogranicza. Oddajmy znów głos S.Q., który 

tym razem wydaje się jeszcze bardziej interesujący. 

"Pragnienie jest zarazem pragnieniem drugiego, i 

pragnieniem pragnienia drugiego. Paradoks pragnienia 

znajduje się w tym, co je ożywia: fantazm zespolenia, 

które nigdy do końca nie może nastąpić, fantazm 

żywiący się tą niemocą. (...) To, czego pożądam w 

tobie, to to, że jesteś inny - inna, to ta terra incognita, 

która sprawia, że jesteś inny - inna... A czymże innym 

jest ta część ciebie, która mi się nieustannie wymyka, 

i która mnie pociąga ku tobie, niż twoim wolnym 

pragnieniem, pragnieniem, które może zwrócić się 

ku komuś innemu niż mnie. (...) Jednakże osoba, 

która nigdy nie myślała, że umrze, odkrywając, iż 

ukochana istota pożąda innego, nie wie, co to miłość. 

Albowiem kochanek bez zazdrości jest jak teoretyk bez 

paradoksu - miernym obiektem. W uczuciu zazdrości 

mieści się zraniony narcyzm - niech zdycha - ale 

również ekstremalność paradoksu pożądania: kocham 

cię, ponieważ jesteś inny - inna, a nie jesteś nigdy 

bardziej inny - inna, niż wtedy gdy doznajesz rozkoszy 

z kimś, kto nie jest mną, gdy ja jestem płomienia 

twego pragnienia bezwzględnie pozbawiony..." 

Jeśli abstrahować od nieco nieapetycznej stylistyki 

"Levinasowskiej", to co napisał S.Q. wydaje się zasad¬ 

nicze. Jakże trudne (i jakże ważne) jest wyzwolenie 

miłości: zniesienie zazdrości a zarazem jej zachowanie. 

Jest to stawka, dla której warto się zmagać - nie tylko 

z samym sobą. Ryzyko jest jednak znaczne: miast 

wyzwolić miłość, można ją łatwo spieprzyć za pomocą 

psychicznych znieczuleń, czy (i) jałowych uzgodnień: 

"rób co chcesz, ale ja nie chcę o tym nic wiedzieć" 

(Rezultat: drżę za każdym razem, gdy wychodzi) lub 

"dobrze, ale nie z moimi przyjaciółmi" (Rezultat: 

pieprzyć się może tylko ze strasznymi palantami) itd. 

Jeśli powiedzie się nam wyzwalanie miłości, to zatraci 

wszelkie znaczenie słowo, bez którego nie istniałaby 

pokaźna część światowej literatury; słowo, które dla 

wielu ludzi oznaczało pot i cierpienie. To słowo brzmi 

"rogacz”. By to osiągnąć, będziemy jednak musieli 

nadać słowu "wierność", znaczenie nieskończenie 

głębsze i piękniejsze, niż to, które mu się powszechnie 

przypisuje. W każdym razie pamiętajmy: miłość jest 

materią zbyt delikatną, by próbować ją naprawiać za 

pomocą ideologicznych sloganów. Nie można popierać 

"wolnej miłości" ot tak, po prostu, jak popiera 

się niezależną scenę, deskorolkowców, czy obficie 

zakrapiane kolacje. 

Mateusz Kwaterko (czyżby ?) 
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„MONOGAMIA, NON 
WIERCI MON AMI(E)” Czemu spojrzenie innej osoby na osobę, którą 

pożądam, wyzwala we mnie zew mordu? Nigdy 

nie chciałem być zazdrosny, wręcz przeciwnie, 

wolałem wierzyć w ideały wolnej miłości, a mimo 

to lubieżne bądź choć trochę frywolne spojrzenie w 

kierunku osoby, z którą coś mnie łączy, sprawia mi 

przykrość — cała tajemnica tkwi w tym spojrzeniu. 

Kontakt wzrokowy jest podstawową formą ludzkich 

obrzędów godowych. Ale czemu do licha spojrzenie 

intruza wywołuje w nas zazdrość, skoro już posiadamy 

partnera? Dzieje się tak prawdopodobnie z powodu 

ludzkiej postawy patriarchalnej. Skoro mężczyźni mogą 

posiadać, gwałcić i wykorzystywać kobiety, ci męż¬ 

czyźni, którzy wyłamują się ze stereotypu płci męskiej 

oraz obrazu innych „Mężczyzn” muszą zająć pozycję 

Anty-Innych Mężczyzn w stosunku do mężczyzny, 

który jest związany z jakąś osobą. Co się jednak 

dzieje, kiedy osobą zaborczą jest kobieta, a reaguje 

podobnie jak „Mężczyzna”? Wtedy ona również jest 

patriarchalna, niezależnie od tego, iż to pojęcie może 

być świadomie wymazane z dyskursu Patriarchalnego 

Samca. Powszechnym uczuciem występującym tutaj jest 

nieufność oraz nienawiść większa wobec obiektu pożą¬ 

dania tj. partnera seksualnego, niż wobec seksualnego 

intruza, który stanowi wyzwanie. A zatem pojawiają 

się komplikacje w związku partnerskim, zakładając, że 

nie ma takiej istoty, która by nie była związana z kimś 

innym. Albowiem w życiu osoby nie ma takiej chwili. 

w której by nie była z kimś związana, albo choćby 

związana z jakimś nieświadomym wyobrażeniem kogoś 

innego. Nie wierzę w jednostki, wierzę w seks. 

Historia jak dotąd zna tylko jeden czynnik organizujący 

społecznie, który chroni ten proces przed popadnięciem 

w chaos i cierpienie — MAŁŻEŃSTWO. Ale nawet 

ono nie sprawdziło się, a w wielu przypadkach 

monogamia jest nieodwołalnie wyrugowana z umysłu 

społecznego. Z historii również wiemy że, erze 

małżeństwa towarzyszy era cudzołóstwa i prostytucji. 

Prostytucja może istnieć nawet wtedy, kiedy monogamia 

wyginie jako rzeczywistość społeczna, ale będzie miała 

wtedy zupełnie inny charakter, nie będzie nielegalnym, 

wrogim występkiem szczęśliwego małżonka lub żony. 

Natomiast cudzołóstwo z pewnością zniknie. 

Czemu skutkiem Małżeństwa jest to samo, prze¬ 

ciwko czemu zostało ono wymyślone? Wchodzimy 

tu na niebezpieczny grunt losu i ideału, transcen¬ 

dentnych zasad ludzkich, a więc ograniczę się do 

naszej społecznej historii. Małżeństwo powstało we 

wspólnotach jako sposób zapewniania stabilności gru¬ 

powej, ze względu na różne potrzeby praktyczne, a 

nade wszystko kazirodztwo (zob. Levi-Strauss). Mał¬ 

żeństwo zakorzeniło pożądanie seksualne i potrzeby 

prokreacyjne w bezpiecznej i ekonomicznej konstrukcji 

społecznej. Ale okazało się, że nawet wtedy docho¬ 

dziło do seksu pozamałżeńskiego (wystarczy zajrzeć do 

jakiegokolwiek tekstu literackiego). Powstało pytanie 

dlaczego tak się dzieje? Można by przypuszczać, że w 

społeczeństwie patriarchalnym, dorośli uważają takie 

zachowania za tabu. Kiedy tak podejdziemy do tej 

sprawy, zignorujemy dwa ważkie fakty: 1) pragnienia 

seksualne małżonków oraz 2) pragnienia seksualne 

osób niezamężnych, które nadal są nieograniczone. 
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Dekonstrukcja małżeństwa nabrała rozmachu, kiedy 

kobiety zaczęły domagać się swoich praw — co było 

rezultatem rozmaitych przemian ekonomicznych. Od 

roku 1900 do 1990 małżeństwo stało się na Zachodzie 

społeczną ceremonią mającą znaczenie jedynie dla 

mniejszości. Dzieci nadal coś znaczą w umyśle spo¬ 

łecznym, ale wolność seksualna stanowi dominujący 

temat obecnych zainteresowań. W naszym Nowo¬ 

czesnym (+Po-) Społeczeństwie możemy obejść się 

bez wspólnoty, doświadczając innych wyłącznie jako 

jednostki — jakże to odmienne wobec monogamii. 

Ekonomiczne, prawne i społeczne uniezależnienie się 

kobiet od mężczyzn i procesów prokreacyjnych trady¬ 

cyjnej rodziny patriarchalnej sprawia, że monogamia 

jest istotna jedynie ze względów emocjonalnych. Męż¬ 

czyźni również nie mają bezpośredniego związku z 

monogamią, ich tradycyjna pozycja uległa ewolucyjnej 

zmianie. Być może, ten punkt przełomu wywołuje 

stan bólu i pomieszania, w jakim żyje współcze¬ 

śnie Homo sapiens, chociaż istnieją świadectwa, że 

miłość często była siedliskiem emocjonalnego bólu 

wywołującego rozmaite męki. Faktem pozostaje, że 

dzisiaj coraz więcej młodych ludzi umiera na sku¬ 

tek swojej lekkomyślności, a samobójstwo staje się 

jedną z najbardziej popularnych form śmierci. Ten 

instynkt samouśmiercania nie jest powodowany jedy¬ 

nie niepewnością seksualną, podobnie jak obecnego 

stanu zamieszania seksualnego nie wywołała wyłącznie 

ekonomiczna zmiana, ale nasz kłopot wynika z ewolu¬ 

cyjnej zmiany społecznej sposobu, w jaki organizujemy 

i wyrażamy nasze energie życiowe. 

Nie interesuje mnie dlaczego ludzie chcą się kochać. 

Wystarczy, że zazwyczaj chcą to robić od chwili, kiedy 

mogą, aż do śmierci. Nie wierzę, że podeszły wiek 

stanowi ograniczenie dla pragnienia, a jedynie dla 

ciała. Powiedzmy zatem, że to pragnienie seksualne 

wyraża się w tej wszędobylskiej energii ludzkiej, a 

zatem nie ma jakichś ograniczeń instynktu związanych 

z tym jak, dlaczego, gdzie i kiedy należy wyzwolić 

tę energię. Ludzie nie posiadają jakiegoś szczegól¬ 

nego rytuału godowego, metody komunikowania się 

seksualnego, miejsca zauroczenia, a większość nawet 

określonego czasu, kiedy regularnie oddaje się se¬ 

ksowi. Ludzie spółkują nieustannie, niezależnie od 

warunków fizycznych czy jakichkolwiek innych. Pra¬ 

gnienie seksualne samo w sobie trzeba opanować, a 

zewnętrzne przeciwności stanowią jedynie przeszkodę, 

która stoi na drodze do zrealizowania ostatecznego 

celu — seksualnego katharsis. Bardzo istotna jest tutaj 

kwestia witalności. Ludzie spółkują po to, by mieć 

dzieci bardzo rzadko w porównaniu z ogólną liczbą 

kontaktów seksualnych. Powiada się czasem, że seks 

jest nieświadomie motywowany pragnieniem robienia 

dzieci, nawet jeśli się do tego nie przyznajemy, albo 

świadomie tego nie pragniemy. Ważne jest jednak to, 

że świadmie niezbyt często się kochamy po to, by mieć 

dzieci. Prokreaqa dzieci bez wątpienia była jednym 

z głównych powodów wytworzenia się małżeństwa 

jako instytucji społecznej, co było rezultatem sposobu 

organizowania życia ekonomicznego na Zachodzie w 

przeszłości. 

Pozostaje nam zatem stwierdzić, że wiele mamy jeszcze 

do zrobienia, zanim stosunki seksualne między Homo 

sapiens osiągną inny punkt stabilności w swojej ewolu¬ 

cji (a tym bardziej będzie to trudne, gdyż Małżeństwo 

już od samego początku było bardzo niestabilne). 

Mężczyźni i kobiety są historycznie monogamiczni i 

strasznie zaborczy, a w dzisiejszych czasach ekono¬ 

micznie, seksualnie i społecznie zindywidualizowani, 

ale nadal pałają nieograniczonym pragnieniem seksu, 

niezależnie od tego, czy jest z tego pożytek społeczny, 

czy też służy to tylko indywidualnemu szczęściu. Lu¬ 

dzie muszą radzić sobie z presją wolności seksualnej 

polegając w dużej mierze na zmutowanej formie 

monogamii. Nie są już na tyle naiwni, aby sądzić, 

że raz nawiązany związek seksualny będzie trwał aż 

do śmierci. Od pary nadal oczekuje się, że będzie 

ekonomicznie opiekowała się dziećmi, a kobiety nadal 

postrzegane są jako te, które mają silniejszą więź 

emocjonalną z dzieckiem na mocy empirycznego testu 

czasu biologicznego / relacji energetycznej, czyli macie¬ 

rzyństwa. Choć te relacje są bardzo silne nie stanowią 

a priori o konieczności kontynuowania tradycyjnej roli 

matki jako panującej nad życiem osobistym dziecka. 

Wszystkie trwałe zmiany społeczne przebiegają powoli 

i jeszcze dużo, dużo czasu zajmie, aby Homo sapiens 

nie funkqonował seksualnie za pośrednictwem mo¬ 

nogamii. Pomimo wielopokoleniowego doświadczenia 

życia wewnątrz i poza małżeństwem, Państwo nadal 

oferuje nam małżeństwo i rodzinę nuklearną jako 

święty kielich społeczny, nie zauważając zmieniających 

się kształtów ludzi, którzy mają go uosabiać. Jest 

bardzo prawdopodobnie, że w przyszłości małżeństwo i 

rodzina nuklearna całkowicie znikną i być może staną 

się przedmiotem naszych idealizaqi i mitów, kiedy 

swobody seksualnie wyzwolonego społeczeństwa ulegną 

zepsuciu na skutek ewolucyjnej nieadekwatności. 

tłum. z angielskiego na podstawie maszynopisu 

Dariusz Misiuna 
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STO LAT TEMU~ 

CECILIA 
anarchistyczna 

wspólnota w Brazylii 

Południe Brazylii, północna Argentyna, Urugwaj, Pa¬ 

ragwaj, okolice po obu stronach Parany i wybrzeże 

południowego Atlantyku na przełomie wieków stano¬ 

wiły obszar intensywnej działalności anarchistycznej, w 

której duży udział mieli włoscy emigranci. 

W latach 1836-1848, Garibaldi, podczas wygnania, 

walczył przeciwko cesarzowi Brazylii, później walczył z 

konserwatystami w Urugwaju i ich sprzymierzeńcem, 

argentyńskim caudillo Rosasem. Wówczas, również w 

tej samej części świata zaczynają działalność inni Włosi 

o nieco ciekawszych poglądach społecznych. W Porto 

Alegre, w brazylijskim stanie Rio Grandę de Sul, 

Luigi Rosseti wydaje w języku portugalskim pismo „O 

povo” (1838-1840), podczas gdy w sąsiednim stanie 

Santa Catarina, doktor Murę tworzy w Palmetar 

dwa falanstery, czyli wspólnoty działające w systemie 

fourierowskim. Ten projekt był przygotowywany od 

dawna — jeszcze na Sycylii, w roku 1839 Murę wydawał 

fourierowskie pismo „UAttriazzione". W 1845 roku 

wydaje „O Socialista da provincia de Rio de Janeiro". 

Jego idee umrą wraz z konfliktem pomiędzy dwoma 

falansterami. Jednak masowa emigracja spowodowała. 

że w Brazylii utopiści nie są jedynymi działaczami 

— w latach 1884-1903 przybywa do Brazylii milion 
Włochów. 

Z tych wszystkich wydarzeń Cecilia czerpać będzie in¬ 

spirację. Jej inicjatorem był Giovanni Rossi, urodzony 

w Pizie w 1855, student medycyny, później rolnictwa i 

weterynarii. W roku 1876 wydał w swoim rodzinnym 

mieście broszurę zatytułowaną „Do burżuazji”. Ukry¬ 

wając się pod pseudonimem Cardias, pisał: „Socjalizm 

stał się dzisiaj nauką. Jego pole działania jest nieskoń¬ 

czenie wielkie, gdyż rozciąga się on na inne pozytywne 

dziedziny nauki, które mu zapewniają wiele nowych idei 

i możliwości walki. Z ich pomocą, socjalizm tłumaczy 

wszelkie fakty, przydatne lub zbędne w społeczeństwie, 

weryfikując jednocześnie czynniki, które je powodują. W 

końcu celem nadrzędnym socjalizmu, tak jak i każdej 

nauki, jest zlikwidowanie zła i wzmocnienie dobra. 

Niektóre z pożdanych rzeczy są już znane: anarchiza- 

cja stosunków społecznych, miłość, rodzina, kolektywna 

własność kapitału, darmowa dystrybucja produktów sfery 

ekonomicznej oraz negacja boga i religii.,> 

W tamtych czasach taki ton scjentystyczny i pomysły na 

to, że nauka społeczna przyniesie dobrobyt ludzkości 
były bardzo na fali. 

Rossi często kładł nacisk na sprawę kondycji kobiecej 

i stosunków rodzinnych: „Po szczęściu, euforii i spokoju 

jednego dnia, następują często zimno, obojętność i nuda. 

To właśnie staje się powodem małżeńskiej prostymcjL 

Zanim dojdzie do ruiny i zdrady, my socjaliści, ze 

względu na godność ludzką uważamy, że taka para 

powinna móc się rozejść z równą wolnością, z jaką 

zawierała związek... Władza, wystarczająco okrutna, kiedy 

dotyczy państwa, staje się jeszcze gorsza w rodzinie, 

kiedy mężczyzna rządzi kobietą, albo rodzice swoimi 

dziećmi. Chcemy wygnać z rodziny wszelką władzę. Tak 

jak nie możemy być panami w życiu społecznym, tak nie 

możemy się nimi stawać za murami naszych domostw. 

Uważam to za bardzo ważne i nie myślę, aby miało się 

to przyczynić do destrukcji rodziny. ” 

Powyższa wypowiedź (Rossi miał wówczas 21 lat) była 

bardzo nowoczesna jak na ówczesną mentalność, nawet 

w środowsku rewolucyjnym. Niestety, Cardias-Rossi 

musiał na urzeczywistnienie swoich idei poczekać je¬ 

szcze długie lata. Pierwsza wspólnota została stworzona 

w Stagno Lombardo niedaleko Cremonę, ale brak 

jakichkolwiek informacji na jej temat 

20 lutego 1890 roku, w Genui grupa emigrantów wsiada 

na statek do Brazylii. Wspólnota, którą mają zamiar 

utworzyć, w swoim szczytowym okresie będzie liczyła 

300 osób, można więc sądzić, że grupa inicjatywna 

nie przekraczała 200 osób i pochodziła być może ze 
Stagno Lombado. 
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Kraj, do którego przybywają znajduje się w kryzysie. 

W 1889 roku drugi cesarz utracił władzę, a tworzenie 

państwa federalnego nie przebiega bez przeszkód... 

Ruch millenarystyczny przyciąga tysiące biednych z 

Nordeste w Canudos grupujących się wokół „świętego” 

Antonio Conseilheiro. Wszyscy zostaną zmasakrowani 

przez armię federalną po latach powstania. 

Wspólnota osiedla się w Palmeira, wiosce nieda¬ 

leko Curibity, stolicy stanu Parana. Składająca się 

z rolników, robotników, rzemieślników, nauczycieli, 

musi się borykać od samego początku z kłopotami 

finansowymi i trudnym klimatem... Trzeba karczować 

las by zdobyć ziemię, aby przetrwać, stworzyć war¬ 

sztaty powroźnicze, konfekcyjne, nawiązywać stosunki 

z sąsiedztwem, ustalić sposoby funkcjonowania bez 

przymusu i bez hierarchii... Celem nie jest stworzenie 

zaplecza rewolucyjnego, ale pewne doświadczenie spo¬ 

łeczne. Rossi rozwija swoje idee feministyczne: „Mówi 

się, że rewolucja społeczna doprowadzi do emancypacji 

ekonomicznej kobiet. Można się jednak zapytać: czy 

kobieta wyzwolona ekonomicznie, będzie mogła tylko 

z tego powodu, wyzwolić się jednocześnie z przesą¬ 

dów moralnych i spod tyranii uczuciowej mężczyzny?... 

Wątpliwości budzi przykład wielu anarchistów, którzy 

uważają się za szczerych obrońców wolności, ale w 

miłości są jak muzułmanie czy też prawie jak oni, 

trzymając swoje żony z dala od ruchu społecznego... 

Kobiety, które wreszcie przestaną być wdzięcznymi i 

pobłogosławionymi zwierzątkami, będą musiały przygo¬ 

tować się na ostateczną walkę o zjednoczenie całej 

ludzkości w jedno wolne stowarzyszenie.” 

W tonie mieszaniny uczciwości, naiwności i rygoru 

eksperymentatora społecznego, za jakiego się uważa, 

przedstawia osobistą przygodę ilustrującą te pro¬ 

blemy, w tekście zatytułowanym: „Miłosny epizod w 

socjalistycznej kolonii Cecilia”. 

„To wydarzyło się w jedno z listopadowych popołudni 

1892 roku. Przyjazd Eledy i Anibala nie był zbyt 

szczęśliwy. Nowi towarzysze byli zmęczeni po podróży 

i źle poinformowani o kolonii, którą dwaj dysydenci 

z Curitiby (jjoprzestańmy na nazwaniu ich w ten 

sposób) opisali im jako najbiedniejszą i najmniej 

socjalistyczną... Eledę poznałem rok wcześniej podczas 

jakiejś publicznej konferencji, na której tłumaczyłem 

zasady wolnej miłości... W Cecilii, już od samego początku 

uprawiałem propagandę na rzecz wolnej miłości jako 

jednej z możliwości życia uczuciowego, jako prawdziwej 

i oczywistej praktyki wolnościowej tak dla mężczyzny 

jak i dla kobiety... ale w rzeczywistości sprawę wolnej 

miłości odłożono w Cecilii na „święty nigdy” z powodu 

niechęci mężów i przesądów żon, domowych związków 

zawiązanych dawno temu i trudnych do przerwania oraz 

ze strachu, że jeśli kolonia upadnie, kobiety pozostaną 

same z dziećmi.” 

Niedługo potem, Eleda opuszcza Anibala dla Cardiasa, 

co powoduje konflikt pomiędzy oboma mężczyznami. 

Cardias próbuje rozwiązać go naukowo za pomocą 

analizy psychologicznej opartej na wymianie długich 

pisanych tekstów pomiędzy całą trójką... Ten przypadek, 

jak i inne podobne do niego są dla Cardiasa dowodem, 

że jego teorie znajdują potwierdzenie. 

Niestety, trudności stają się coraz poważniejsze, zwąt¬ 

pienie się pogłębia i 1 stycznia 1893 roku populaqa 

Cecilii zmniejszyła się do 64 osób, z których naj¬ 

bardziej aktywne zostaną przesiedlone przez policję, 

a później rozprzestrzenią się po wielkich miastach, 

podejmując różnorodną działalność w stowarzyszeniach 

robotniczych. 

Rossi, który aż do śmierci mieszka w Brazylii, 

przedstawia wnioski wyciągnięte z doświadczenia Cecilii 

a także przyczyny jego niepowodzenia w liście do 

Alfreda G. Sauflebena, szwajcarskiego przyjaciela. 

Uważa między innymi, że niepowodzenie w żaden 

sposób nie skompromitowało „ani ideału komunizmu, 

ani anarchii Zdaj sobie sprawę, że nie jest to ocena 

jakiegoś sekciarza, jak to mówią burżuje, ponieważ jeżeli 

czuję się jeszcze bardziej, niż wcześniej anarchistą, nie 

czuję się już w ogóle komunistą. Intuicyjnie wyczuwam 

inny system ekonomiczny, moim zdaniem bardziej 

naturalny, bardziej spontaniczny, bardziej racjonalny, 

bardziej użyteczny jeżeli nie bardziej sprawiedliwy niż 

komunizm. Przedstawiłem go w jeszcze nie wydanym 

rękopisie «Parana w XX wieku*. Pomimo tej zmiany 

sympatii, jestem pewien, że kolonia Cecilia nie upadła 

dlatego, że była komunistyczna i jeszcze mniej dlatego, 

że była anarchistyczna. Nie udało się jej dlatego, że 

była biedna, była biedna dlatego, że założyli ją ludzie 

nie znający się na rolnictwie i posiadający zbyt mało 

pieniędzy i jeszcze dlatego, że była jedyna w obcym jej 

ekonomicznie świecie. Entuzjazm jest takim wyjątkowym 

stanem, który nie może trwać w nieskończoność, a u 

cecilijczyków entuzjazm wygasi Cieszyliśmy się z naszej 

wewnętrznej wolności, ale brakowało nam dobrobytu 

materialnego, a człowiek zawsze ceni i pożąda więcej 

niż posiada...” 

ANTOINE BARRAL 

(z Le Monde Libertaire nr 989 tłum. fan) 
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NAJLEPIEJ ICH UŚPIĆ 
"Gazeta Wyborcza” w opinii prawicowych publicystów 
uchodzi za zajadłą rzeczniczkę "zgniłej tolerancji". 

Również sami redaktorzy "Wyborczej" bez wątpienia 
uważają się za osoby niezwykle tolerancyjne. Tymcza¬ 
sem wbrew opinii i jednych i drugich w "Gazecie" 
nieraz napotkać można teksty, w któiych z rozbraja¬ 

jącą szczerością przedstawiane jest stanowisko zgoła 
odmienne. Do takich właśnie tekstów należy artykuł 

"Th jest Kanada, tu zostaniemy" zamieszczony w 

"Gazecie Stołecznej" - warszawskim dodatku do "Wy¬ 

borczej" - z 3-4/02. 1996. Traktuje on o rumuńskich 

Cyganach koczujących w Warszawie nad brzegiem 

Wisły, a jest on moim zdaniem o tyle znaczący, iż za¬ 

prezentowane w nim podejście do imigrantów wydaje 

się dobrze charakteryzować sposób, w jaki kwestię 

tę traktuje opinia publiczna zamożnych społeczeństw 
Zachodu - gdyż nasze społeczeństwo w tym wypadku 
może się już do nich zaliczać. 

Artykuł traktuje o Cyganach, ale im samym autorzy 
udzielają głosu tylko na chwilę na samym początku 

tekstu, gdy mimochodem wspominają, że przybysze z 

Rumunii nie chcą tam wracać, lecz pragną pozostać w 

Polsce, która w ich oczach jest krajem mlekiem i mio¬ 

dem płynącym. Potem nasi dziennikarze nie interesują 
się już opiniami i odczuciami imigrantów, lecz traktują 

ich w sposób przedmiotowy - jako "problem”, który 

należy "rozwiązać". Cyganie są dla nich "problemem" 

przede wszystkim dlatego, iż są "brudni": cygańskie 
dzieci z obozowiska biegają "wśród odchodów i brud¬ 

nych garnków", a do szpitala bielańskiego "tłumami 
zjeżdżają” "brudni i zaniedbani” cygańscy pacjenci, 

odwiedzani przez "równie brudnych” krewnych i zna¬ 
jomych. Co więcej "rodzice i opiekunowie chorych są 
agresywni", ponieważ "żądają bezpłatnych leków”. Na 
dobitkę rumuńscy Cyganie - wbrew temu, co teraz 

modne - są nieekologiczni, bo "na opał wycinają 
rosnące na wiślanym brzegu drzewa i krzewy", a "swe 
nieczystości wylewają do Wisły". 

Wielokrotne powtarzanie, iż imigranci są brudni, 
przypomina - przy zachowaniu wszelkich proporcji - 
ton hitlerowskiej propagandy, która rozpisywała się o 

zawszonych i roznoszących tyfus Żydach. Czyżby więc 
"Gazecie Stołecznej” chodziło o szerzenie nienawiści do 
Cyganów? Jednocześnie jednak, gdy dziennikarze piszą, 
iż Cyganie są niedożywieni, a ich dzieci bose, albo gdy 

wspominają o niemowlętach, którym mieszkanie pod 

mostem grozi śmiercią, sugeruje to nam, iż współczują 

oni imigrantom. Jak wytłumaczyć współwystępowanie 
takich dwóch, zdawałoby się diametralnie rożnych, 

stanowisk? W rzeczywistości, jak się zdaje, dziennikarze 
ze "Stołecznej" ani nie nienawidzą Cyganów, ani im 

nie współczują. Imigranci stanowią dla nich problem 

natury estetycznej. Nasi żurnaliści nie chcą mieć z 
nimi nic wspólnego, bo tamci są brudni i śmierdzą, ale 

także dlatego, iż Cyganie są wygłodniali i zziębnięci, a 

na to cywilizowanym ludziom nieprzyjemnie patrzeć. 
Na szczęście przedstawiciele polskich władz - widać 

podobnie podchodzący do tego zagadnienia - wyszli 
naprzeciw oczekiwaniom dziennikarzy ze "Stołecznej”. 
Autorzy artykułu z satysfakcją odnotowują, iż pod 

Grójcem trwa budowa obozu, w którym nielegalni 
imigranci przebywać będą "pod kontrolą policji", zaś 
dyrektor gabinetu ministerstwa spraw wewnętrznych 
"ocenia, że pierwsze grupy Romów trafią tam jeszcze 

w pierwszej połowie tego roku". Po zgromadzeniu w 

tym "obozie koncentracyjnym" Cyganie mają zostać 
odesłani tam, skąd przyjechali. Fakt, iż deportowani 

nie przestaną być z tego powodu głodni i bosi, a 

wręcz przeciwnie - z tego, co oni sami mówią wynika, 

że w Rumunii z jedzeniem czy butami będą mieć 

styczność jeszcze rzadziej niż teraz - nie przyciąga 
jakoś uwagi naszych dzielnych żurnalistów. W końcu 

nie chodzi im bowiem o to, aby sytuacja rumuńskich 
Cyganów się poprawiła, ale o to, aby tamci widokiem 
swej nędzy nie psuli im humorów. A co z oczu, to i 
z serca. 

W tej sytuacji Cyganie powinni się cieszyć z faktu, 
że istnieje jakaś Rumunia, do której można ich 

odesłać. Gdyby bowiem jej nie było, nasi żurnaliści 

zapewne doszliby do wniosku, iż mieszkających pod 

mostem imigrantów należy uśpić. Oczywiście w sposób 

humanitarny i cywilizowany, bo wszak "Wyborcza” 
dba o naszą europejskość. 

Piotr Rymarczyk 
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Jednym z głównych argumentów, do jakich 

odwołują się ludzie Kościoła uzasadniając wyż¬ 

szość głoszonego przez siebie światopoglądu 

nad poglądami ludzi niewierzących, jest teza, że 

religia reprezentuje „duchowe potrzeby człowieka”. 

Wizja świata przyjmowana przez ludzi religijnych ma 

być zatem w jakiś sposób bogatsza — „głębsza” i 

„wznioślejsza” od sposobu, w jaki doświadczają świata 

ci, którzy nie wierzą. Teza ta zdaje się znajdować w 

pewnej mierze potwierdzenie w potocznej świadomości, 

gdyż sprawy związane z religią w dość powszechnym 

odczuciu wyrastają ponad trywialną codzienność i 

emanują specyficznym urokiem czegoś tajemniczego i 

wy su bl imowanego. 

Kościelni funkcjonariusze, gdyby ich spytać, skąd się 

bierze ta cechująca przeżycia religijne „wzniosłość” 

i „głębia”, odpowiedzieliby niewątpliwie, że doznanie 

tego rodzaju stanów jest nieuchronne, gdy śmiertelny 

człowiek wchodzi w kontakt z nieskończenie przera¬ 

stającym go bóstwem. Osobiście skłaniałbym się ku 

twierdzeniu, iż źródła owych — trwajmy na razie przy 

tym terminie — doświadczeń religijnych leżą gdzie 

indziej, zaś pojęcie „Boga” jest tu jedynie swego 

rodzaju pasożytniczą naroślą. Tak więc skłonny byłbym 

utrzymywać, że zbudowana wokół kultu Boga religia 

— wbrew temu, co sama o sobie twierdzi — nie 

jest bynajmniej rzeczniczką tego, co nazywa Judzką 

duchowością”, lecz raczej tę duchowość eksploatuje i 

w konsekwencji unicestwia. 

Pracą, w której natura owych legitymizujących władztwo 

kościołów nad duszami doświadczeń religijnych opisana 

została w sposób stosunkowo najpełniejszy, jest książka 
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Rudolfa Otto „Świętość”, po raz pierwszy opublikowana 

w roku 1917. Zdaniem jej autora, dla przeżyć religijnych 

charakterystyczne jest poczucie zetknięcia się z czymś 

niewysłowionym, o czym prawdę wypowiadać można 

jedynie w języku paradoksów. Groza i fascynacja, 

poczucie cudowności — to dwa współwystępujące 

sposoby doświadczania majestatu owej niewysłowionej 

tajemnicy. Źródłem takich stanów psychicznych ma być 

zetknięcie się z czymś „radykalnie innym” niż nasze 

codzienne doświadczenia; z czymś, co Otto określa 

mianem „numinosum”. I to właśnie to „numinosum” — 

którego postrzeganie ma być niezbywalnym elementem 

specyficznie ludzkiego sposobu postrzegania świata — 

zdaniem autora „Świętości” leży u podstaw pojęcia 

„Boga”. Otto przedstawia „numinosum” jako coś 

nie poddającego się definicjom; za niewytłumaczalne 

uważa również to, czemu zetknięcie się z nim rodzi 

takie, a nie inne stany psychiczne. Dlatego też z pełną 

otwartością oświadcza, że doświadczenie religijne jest 

czymś irracjonalnym. Moim zdaniem jednak pewne 

wyjaśnienia byłyby tu możliwe. 

W społecznościach pierwotnych — gdzie, jak się wydaje, 

przeżycia religijne były najwyższe — wiązały się one z 

sytuacjami, w których ludzie wyrwani byli z kontekstu 

swej normalnej społecznej aktywności. Znajdowało to 

wyraz w instytucji święta (które Eliade opisuje jako 

swego rodzaju „wyłom” w normalnym biegu świeckiego 

czasu), czy w poprzedzającym inicjację rytualnym 

odosobnieniu. Zresztą nawet dziś w zeświecczonym 

świecie wielkie święta religijne wyróżniają się w pewien 

sposób na tle codzienności, a świątynie są miejscami w 

pewien sposób wyizolowanymi z normalnej codziennej 

krzątaniny. 

Co ciekawsze jednak, wydaje się, że owe sytuacje 

wyrwania z kontekstu społecznego — w wyniku 

osamotnienia bądź znalezienia się w niezwykłych 

okolicznościach — sprawiają, że nawet osoby nie 

identyfikujące się z żadną religią doznają stanów 

podobnych do tych, które opisywał Otto; stanów, w 

których zdumienie łączy się z uczuciami fascynacji i 

grozy. Zapewne wszyscy kiedyś ich doświadczyliśmy, 

gdy, na przykład, wędrowaliśmy samotnie po pustkowiu 

lub gdy zbudziliśmy się w środku nocy i leżeliśmy 

w ciemności zdziwieni myślą, jak dziwaczne i kruche 

jest nasze istnienie. 

Być może więc to, co Otto określa mianem „numino¬ 

sum”, jest po prostu sposobem, w jaki doświadczamy 

naszego bycia w świecie, gdy wyrwiemy się spod 

władzy uwewnętrznionych przez nas definicji — które 

redukują nas do ról społecznych, a otaczającą nas 

rzeczywistość do przedmiotu społecznie zalecanych 

procedur — i zaczynamy postrzegać siebie i świat w 

sposób „zdeautomatyzowany”. Tłumaczyłoby to, skąd 

się bierze owo opisywane przez Rudolfa Otto do¬ 

świadczenie tajemnicy. O ile bowiem świat społecznie 

zdefiniowany jest światem banału, w którym wszystko 

jest oczywiste, bo „tak się żyje”, o tyle w chwili, gdy te 

funkcjonujące w naszej świadomości definicje ulegają 

zawieszeniu, trywialna przedtem rzeczywistość nabiera 

charakteru czegoś świeżego i zadziwiającego, bo znikły 

nagle wszelkie wyjaśnienia. Szczytową postacią owego 

stanu jest doświadczenie rzeczywistości jako pozba¬ 

wionej podstaw, nieskończonej otchłani cudowności i 

grozy. 

Jeśli przeżycie religijne — które odtąd, w ślad za Ge- 

orgesem Bataillem, będę nazywał bardziej adekwatnie 

doświadczeniem wewnętrznym — zinterpretujemy w 

taki właśnie sposób, przestaje się ono nam jawić jako 

coś irracjonalnego. Przeciwnie: widzimy, że występuje 

ono wtedy, gdy rozum odrzuca narzuconą mu przez 

porządek społeczny instrumentalizację i odzyskuje swą 

autonomię. Przychodzi ono wtedy, gdy przestajemy się 

ograniczać do zadawania pytań „jak?” (jak skutecznie 

realizować przyjęte w naszej społeczności cele?) i 

zaczynamy zadawać podstawowe pytania „co?” (Kim 

jesteśmy? Co jest sensem istnienia? Jaka jest natura 

świata?). Gdybyśmy jednak udzielili na te pytania 

jakiejkolwiek dyskursywnie ujętej odpowiedzi, z po¬ 

wrotem stoczylibyśmy się do roli narzędzi godzących 

się na swe zdefiniowane role w uprzedmiotowionym 

świecie. Jedyna właściwa odpowiedź zawarta jest w 

samym akcie pytania, a jest nią owo — nieuchronnie 

wypływające z odkrycia przez nasz umysł własnej 

wolności — doświadczenie bycia jako niewysłowionej 

otchłani. 

Teza ta pozwala nam spojrzeć w nowym świetle 

na relacje pomiędzy doświadczeniem wewnętrznym 

a religią. Tę ostatnią uznać można mianowicie za 

rodzaj tricku pozwalającego, by sprzeczne z wy¬ 

mogami ładu społecznego doświadczenie wewnętrzne 

wykorzystać jednak, koniec końców, do owego ładu 

podtrzymywania. Rytuał religijny — szczególnie w 

takiej postaci, w jakiej mamy z nim do czynienia w 

społecznościach pierwotnych — wychodzi naprzeciw 

tkwiącej w ludzkich umysłach tęsknocie do wyjścia 

poza trywialną codzienność i w sposób kontrolowany 

odsłania ukrytą pod powierzchnią ładu społecznego 

otchłań. Następnie, ponieważ przyzwyczajeni do życia 

w uporządkowanym świecie ludzie na doświadczenie 

otchłani reagują przede wszystkim lękiem, rytuał pod¬ 

suwa im sposób przezwyciężenia owego doświadczenia 

w postaci mitu, który definiuje porządek wszechświata 
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i kodyfikuje zasady moralne. Ponieważ zaś uczestnicy 

rytuału stykają się z mitem, gdy są zanurzeni w 

otchłani, mit bierze na siebie coś z jej cudowności. 

Mówiąc językiem apologety religijnego zniewolenia, 

Eliadego, rytuał jest aktem odparcia chaosu i odświeża 

kosmos (czyli rzeczywistość społecznie zdefiniowaną). 

Religia reinterepretuje doświadczenie wewnętrzne, ka¬ 

żąc nam widzieć źródło jego cudowności w czymś 

wobec nas zewnętrznym, jakimś upostaciowanym przez 

mit czy bóstwo „sacrum”; stawia jednocześnie owo 

„sacrum” na straży ładu społecznego. Tym samym 

jednak doświadczenie wewnętrzne oderwane zostaje 

od sfery duchowej wolności, w której się rodzi — pod 

pojęciem „ducha”, ogólnie mówiąc, rozumiem tu nie- 

instrumentalną postać rozumu — i nieuchronnie ulega 

osłabieniu. Poetyckie i wieloznaczne mity mogły jeszcze 

przejmować co nieco z blasku Niewysłowionego. Wraz 

jednak z narodzinami i rozwojem społeczeństw klaso¬ 

wych, religia — legitymizująca porządek społeczny, a 

zarazem wychodząca naprzeciw oczekiwaniom ukształ¬ 

towanych przez panujący porządek ludzi — siłą rzeczy 

musiała przybierać postać coraz bardziej represywną i 

w coraz większym stopniu upodabniać się do suchego 

zbioru zakazów i nakazów. W nowożytnym świecie 

zachodnim, gdzie zjawiska te posunęły się najdalej, 

mity musiały ustąpić miejsca katechizmom i przypo¬ 

minającym kodeksy kamę rachunkom sumienia. Tym 

samym jednak związek między religią a doświadcze¬ 

niem wewnętrznym uległ radykalnemu nadwątleniu 

i intensywność przeżyć religijnych osłabła. Miejsce 

ekstatycznych rytuałów zajęła nuda niedzielnych mszy. 

W ślad za tym procesem wewnętrznego obumierania 

religii przyszło zresztą kurczenie się zapotrzebowania 

na jej usługi. Proces rozwoju społeczeństw repre- 

sywnych — dokonujący się przy religii dzielnym 

współudziale — doprowadził bowiem w końcu do 

narodzin świata późnokapitalistycznego, w którym in¬ 

strumentalizacja, narzucana ludzkiej psychice przez 

panujący porządek, osiąga takie stadium, że ludzie 

na ogół nie oczekują już żadnych transcendentalnych 

uzasadnień tego, że ich codzienne życie powinno wy¬ 

glądać tak, jak właśnie wygląda. Dlatego dziś w wysoko 

rozwiniętych krajach kapitalistycznych funkcje religii 

przejmują w dużej mierze kreowane przez kulturę 

masową mody obyczajowe, nie odwołują się już one 

do żadnego „sacrum”, by usprawiedliwić swe żądania, 

byśmy ubierali się czy uśmiechali w określony sposób. 

Ludzkie istnienie zamknięte zostaje w monotonnym 

kręgu pracy i konsumpcji, wytwarzania i nabywania 

towarów. 

Zwolennicy tradycyjnych wartości czy New Age-owcy 

krytykują ten późnokapitalistyczny świat jako „ma¬ 

teriał is tyczny” i „bezduszny”, a jako antidotum na 

jego bolączki proponują powrót w objęcia religii. Nie 

potrafią bowiem zrozumieć, że religia była jednym 

z architektów krytykowanej przez nich rzeczywistości 

oraz, że trywialność i pustkę królestwa administro¬ 

wanej nudy w niemałej mierze narzucały umysłom 

religijne dogmaty. 

A zatem nadzieje na zaspokojenie „duchowych po¬ 

trzeb człowieka” wiązać można bynajmniej nie z 

powrotem do klękania przed „sacrum”, lecz jedynie 

ze zrealizowaniem najgłębiej pojętej wolności myśli. 

Ponieważ zaś sposób, w jaki myślimy pozostaje w 

nierozerwalnym związku ze sposobem, w jaki żyjemy, 

dążenie do wolności myśli zakładać musi dążenie 

do przekształceń społecznych. Duchowej wolności nie 

sposób bowiem urzeczywistnić w świecie, w którym 

aby przeżyć, musimy degradować się do roli narzędzi; 

jest ona wyobrażalna jedynie w takim społeczeństwie, 

w którym ludzie przestaną być redukowani do ściśle 

określonych ról społecznych i będą mogli swobodnie 

kształtować swe życie. Przywodzi to na myśl na¬ 

wiązujące do „Rękopisów ekonomiczno-filozoficznych” 

Marksa teksty Marcusego czy Międzynarodówki Sytu- 

acjonistycznej, z ich wizją świata, w którym wymuszana 

przez porządek kapitalistyczny praca — jak i sta¬ 

nowiąca przedłużenie pracy konsumpcja, narzucająca 

identyczną bierność i podporządkowanie — zastąpione 

zostaną przez twórczą zabawę. 

Tak więc dążenie do upowszechnienia doświadcze¬ 

nia wewnętrznego nieuchronnie zakłada dążenie do 

społecznego wyzwolenia i — vice versa — tylko 

taki program wyzwolenia jest pełny, który kwestię 

doświadczenia wewnętrznego bierze pod uwagę. Jak 

się wydaje, spośród krytyków społeczeństwa kapitali¬ 

stycznego fakt ten dostrzegli jedynie surrealiści oraz, 

w pewnej mierze, sytuacjoniści. I jedni i drudzy 

mówili bowiem o rewolucji, której celem nie miała 

być zmiana władzy czy podwyżka płac, lecz przezwy¬ 

ciężenie mieszczańskiej banalności i przekształcenie 

życia w fascynującą przygodę. 
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Bartkowi i Ewie 

— Tata, ale mi się śniło! 

Poranek. Otworzyłem oczy. Adusia, Najwspa¬ 
nialsza Córeczka Wszechświata, podskakiwała w 
swej pociesznej piżamce. 

— No, opowiedz... 

— Ta byliśmy, w domu. I przyszli dobrzy ludzie 
z pistoletami... 

— Z czym?! 

— Ale to byli dobrzy ludzie — uspokoiła mnie 
córeczka. — Zrobili nam w ścianie drzwi, o tu 

— pokazała alkierz. — Żebyśmy mogli uciec, 
jak przyjdą policjanci, żeby nam wlepić mandat, 
albo cię zamknąć w więzieniu... 

Odechciało mi się spać. 

— I co dalej? — zapytałem. 

— No i przyszli policjanci! — wykrzyknęła 
uradowana Adusia. — Ale my zobaczyliśmy 
ich przez okno. Nie musieliśmy uciekać, mo¬ 

gliśmy tak normalnie wejść w ściany, mieliśmy 
czarodziejskie różdżki! O! 

Córeczka przybrała pozycję, dzięki której zoba¬ 
czyłem, jak łatwo weszliśmy w ściany. Pomysł 
podobał mi się. 

— Policjanci nas nie widzieli? 

— Nie widzieli. I pytali „gdzie oni są, żebyśmy 
mogli im wlepić mandat?" A my byliśmy pod 
podłogą, gdzie myszy mają domki. I myszy 

zaczęty uciekać, bo przyszedł wielki szczur. To 
był troll, prawdziwie. I ja z nim walczyłam moim 
żółtym nożykiem, a! o! a! 

Groźna twarzyczka wirowała, rączki i nóżki 
wymierzały ciosy. Oglądałem najprawdziwszy 
taniec wojenny. 

— A ty wziąłeś swój duży nóż, wyskoczyłeś 
z podłogi i pozabijałeś policjantów! Ha! A ja 
zabiłam szczura! I jak już zrobiliśmy porządek, 
to Mikołaj przywiózł choinkę, taką dużą, i dużo 
prezentów! I ja byłam wystrojona, taka duża, 
sześcioletnia! 

— No dobra, myjemy się — obwieściłem wyłażąc 
z ciepłego łóżka. 

• • • 
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Z lasu wybiegał czerwony zygzak. Na przy- 
marzniętym śniegu wyglądał, jak ślad pędzelka. 
Ucieczka nie udała się — zygzak kończyła spora, 
krwawa plama. Kucnąłem. Chyba myśliwy, chyba 
kulka, chyba dorżnięty i wykrwawiony futrzak. 
Zwierz niewielki, może zając. Na twardej zmar¬ 
zlinie nie odcisnęły się żadne stopy. 
Czyste niebo i parę białych obłoków. Jaskrawe 
Słońce i Ziemia jak skrzący kryształ. I gdzieś w 
tym wszystkim koślawy, szkarłatny wykrzyknik z 
wielką kropą. Życie zakończone bezkształtnym 
kleksem. 
Kucałem, patrzyłem, a plama nabierała kształ¬ 
tów. Jak w popularnym teście na skojarzenia. 
Kojarzyło się i kojarzyło, chciało się śmiać i 
płakać, istnieć i zniknąć. Mruczałem Świętą 
Sylabę. Sobie, Światu i Temu, co zostało ze 
zwierzaka. Tliż obok sapał wilczur, coraz bar¬ 
dziej podniecony krwią. Nazywa się Szafran. W 
końcu dał susa. Spod jego łap tryskały rubiny. 
Żarł łapczywie i z nieopisaną rozkoszą. Plama 
zamieniała się w różową dziurę i kolejne skoja¬ 
rzenie. A żywot zabitego futrzaka potoczył się 
dalej — w Szafranie. 

• • • 

— Chyba wrócę do wegectwa — powiedział 
Bartek. — Ale już nie ze wstrętu do mięcha. 
Jakoś głupio byłoby pogardzać tym — wskazał 
na talerz — życiem. 
Na obiad jedliśmy kaszankę z cebulą. 

IZDEBKA Była w chałupie graciamia. Zasyfiona komórka 

z oknem zabitym dechami, przegniłą podłogą, 

sypiącym sufitem. Przymierzałem się powoli, 

żeby coś z tym zrobić. Pewnego dnia zachciało się 

sprzątać. Odbiłem dechy z okna, wpadło powietrze i 

światło. Objawiła się fura śmieci, słoików, butelek, kilka 

fajnych znalezisk. Śmieci spaliłem albo zakopałem, za 

flaszki dostałem parę stów. Zarysowała się smutna, 

wilgotna komnatka. 

Innym razem zachciało się położyć podłogę. Na strychu 

uchowało się trochę desek i jakoś poszło. Z nową, 

jasną podłogą zrobiło się całkiem sympatycznie. Ale 

wciąż leciało z sufitu. Jedna z belek stropowych groziła 

zawaleniem, nie miałem nic na wymianę. Wysilać się, 

szukać? Ee, ma być, to będzie — uspokoiłem się. 

Mijały tygodnie, remont stał w miejscu. — Zrzucę 

przynajmniej stary sufit — pomyślałem. Wlazłem 

na strych i zanurkowałem w półmetrowej warstwie 

izolacyjnej słomy, gruzu i kurzu. Trafiły się tam 

też porozrzucane puzzle, z których udało się ułożyć 

kawał kuli ziemskiej. A potem znalazła się belka: 

zdrowa i mocna, idealnie pasująca w miejsce starej. 

Bogowie sprzyjają! Poszło, jak burza. Dnia zabrakło, 

tak się chciało robić. Nowa belka, nowe deski, płyta, 

pasy folii, na to stara warstwa izolacyjna. Solidny, 

ładny, cieplutki suficik! A jak przyjemnie w środku! 

Prawdziwa krasnoludzka izdebka! 

Minęło trochę czasu. Izdebka ma podwójne okno. I 

wziernik do alkierza, przez który wpada ciepło. TYochę 

półek i poziomy drąg na ubrania. Obszerny podest 

robiący za łoże i stół. Wzrosła też moja wytrzymałość 

na gości. W każdej chwili mogę być zupełnie sam, 

oddzielony od domowego harmideru. 

Wieczór. Po szybie pełznie zielony, ulistniony pęd 

fasoli Belki, deski i okienko rysują maleńką, przytulną 

przestrzeń. Obrazek stary, jak świat. I czasem zdaje się, 

że jest tu wszystko, czego dusza zapragnie. Absolutnie 

— wszystko. 

NIE DflJMY SIĘ WCIfjGNfJĆ 
Nfł CZŁONKA NATO! 

PRECZ Z POLITYCZNĄ 
PEDERflSTIĄ 

Czarno-biały plakat A-3. 50 egzemplarzy =* 7 zł + 1,20 

zł (poczta). Wysłać kasę na adres Maci przekazem z 

info na co jest i z dokładnym adresem zwrotnym. 
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Pomimo wezwań różnych Cejrowskich do wpro¬ 
wadzania cenzury, gazetki o ciupcianiu funkcjo¬ 
nują na polskim rynku prasowym bez większych 
kłopotów. Co prawda przy władzy znów są kole¬ 
sie, którzy przez lata prześladowali „gołą dupę” 
(a to by nie odciągała proletariatu od walki o 
socjalizm, a to by podlizać się klerowi) jednak 
dziś, socjaldemokracja robi za obyczajowych 
liberałów, więc raczej nie ma się czego oba¬ 
wiać. No, chyba, że czerwoni znów będą chcieli 
pohandlować z Kościołem, wtedy prokuratury 
zabiorą się do pracy. 

Jacek Sierpiński 

SEX-PRESS Czytając wydany w 1990 r. w Londynie mię¬ 

dzynarodowy przewodnik po świecie seksu i 

pornografii, „The (Safer) Sex Maniacki Bi¬ 

bie” można odnieść wrażenie, że Polska jest pustynią, 

jeśli chodzi o pisma erotyczne. Jedynym odnotowanym 

pismem jest... gdański undergroundowy zin „Antytabu” 

(czy ktoś go jeszcze pamięta?). Jednak od tego czasu 

sporo się zmieniło i w polskich kioskach można bez 

trudu znaleźć sporo pism poruszających problematykę 

seksualną i/lub pokazujących przysłowiowe gołe dupy. 

Wbrew oporowi dewotów, stały się one stałym ele¬ 

mentem polskiego rynku prasy. Wciąż pojawiają się 

nowe tytuły, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu 

czytelników na tego typu rzeczy. Nie powinno to 

zresztą dziwić. Pisma te można podzielić na dwie 

grupy. Pierwszą z nich stanowią polskojęzyczne mu¬ 

tacje zagranicznych magazynów, takich jak „Cats”, 

„No.l International” czy „Playboy”. 

Druga, o której chciałbym tu powiedzieć kilka słów, 

to pisma rodzimego pochodzenia. Robione są one 

zasadniczo według następującego wzoru: trochę go¬ 

łych dup, cycków i kutasów, trochę prawdziwych lub 

wyssanych z palca (głównie z palca niejakiego Jacka 

Sawaszkiewicza, w latach osiemdziesiątych popularnego 

pisarza science- fiction, a obecnie najpłodniejszego w 

Polsce specjalisty od erotycznych humbugów) plotek, 

trochę histoiyjek o stosunkach, wywiad z gwiazdką 

porno, relacja z burdelu, klubu nocnego czy imprezy 

typu wybory miss nudystów, horoskop, parę listów 

od czytelników wraz z mniej lub bardziej poważnymi 

odpowiedziami, kącik ogłoszeniowy i pismo gotowe. 

Brakuje niestety polskiego odpowiednika „Playboya”, 

pisma, które nie stroniąc od seksu poruszałoby też, 

na odpowiednim poziomie, inne tematy (jest to moim 

zdaniem doskonała formuła dla pisma awangardo¬ 

wego, umożliwiająca mu zdobycie szerszego rynku - w 

latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych „Playboy” 

odegrał niebagatelną rolę w popularyzacji nowych idei 

i nowego stylu życia, pisali doń tacy ludzie, jak Robert 

Anton Wilson czy Karl Hess). Widać panuje jednak 

w naszym kraju stereotyp, że tematyka seksualna jest 

z gruntu niepoważna (jeśli już nie nieprzyzwoita) i 

nie przystoi mieszać jej ze sprawami społecznymi, 

polityką, filozofią, nauką czy sztuką. (Gdy np. re¬ 

daktorzy największego w Polsce literackiego pisma 

„Fantastyka” odważyli zamieścić się kilka odważ¬ 

niejszych erotycznie tekstów, zostali zasypani lawiną 

listów przez zgorszonych czytelników, jak się okazało 

bardziej pruderyjnych od amerykańskich fanów s-f). 

Najbardziej od schematu odbiega tu wydawany w 

Koszalinie miesięcznik „Seksrety”, w którym plotki 

ograniczone są do minimum, zaś teksty nie ograni¬ 

czają się do opisu aktywności części rodnych (choć 

takie też oczywiście są), poruszając też autentyczne 

ludzkie problemy (czytelnicy „Seksretów” piszą sporo 

interesujących listów ukazujących często rzeczywiste 

dramaty - miłość i seks mają nie tylko jasne strony 

- na część z tych listów odpowiadają całkiem serio 

redakcyjni psycholog i seksuolog). „Seksrety” chyba 

w największym stopniu z polskich pism erotycznych 

zajmują się upodobaniami i problemami tych, których 

lewica lubi nazywać kochającymi inaczej, centrum 

mniejszościami seksualnymi, a prawica zboczeńcami. 
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Znajduje to swoje odbicie również w zamieszczanych 

w dużej ilości na łamach tego pisma ogłoszeniach 

towarzyskich - swoje rubryki mają homoseksualiści, 

lesbijki, zwolennicy seksu wieloosobowego i ludzie 

o innych upodobaniach (sadomasochiści, fetyszyści, 

transwestyci, ekshibicjoniści itp.). Jak wszędzie, prze¬ 

ważają ogłoszenia od heteroseksualnych panów, ale i 

innych jest sporo. Drugim pismem, które w pewien 

sposób wyróżnia się oryginalnością wśród polskich pism 

erotycznych, jest wydawany na Śląsku (w Mikołowie) 

„Peep Show”. Specjalnością tego magazynu, jak sama 

nazwa wskazuje, są zdjęcia, które często odbiegają od 

sztampy (np. zdarzają się panie w zaawansowanym 

wieku, dużej tuszy, z owłosionymi nogami - szczególnie 

to ostatnie uważam za godne pochwały, nie dajmy 

narzucić sobie kanonów mody i elegancji narzucanych 

przez producentów depilatorów!). 

Dotyczy to zwłaszcza amatorskich zdjęć prywatnych, 

nadsyłanych w dużej liczbie przez głodne pokazania 

się czytelniczki (i czytelników!). Jeśli ktoś ma gust 

odmienny od gustu większości, ma tu większą szansę 

znalezienia czegoś, co będzie się mu podobało i 

go podniecało (bo przecież o to chodzi, no nie?). 

W „Peep Show” drukowany jest także komiks w 

odcinkach pt. „Przygody Pietrka Popierduchy”, o panu 

z bardzo dużym... wiadomo, czym. Mankamentem 

tego pisma jest moim zdaniem mała liczba ogłoszeń, 

zwłaszcza od pań. 

Z innych gazetek poznański „Sex-Donosiciel” doczekał 

się już dwóch dodatkowych mutacji - „Erotycznego 

Miesięcznika Donosiciel” w formacie kieszonkowym 

(w odróżnieniu od bratniego magazynu bez ogło¬ 

szeń, ale za to z dużą liczbą wieloosobowych zdjęć) 

oraz „Sex-Randki” poświęconej dla odmiany wyłącz¬ 

nie ogłoszeniom. Tak w „Sex-Donosicielu”, jak i 

w „Sex-Randce” ogłoszenia wydają się być bardziej 

pikantne, niż w poprzednio wymienionych pismach 

(tak, jak w „Seksretach” reprezentują one również 

orientacje odmienne od najczęściej spotykanej), cza¬ 

sami nachodzi mnie jednak podejrzenie, czy aby nie 

są one przynajmniej częściowo fabrykowane przez 

redakcję. (Być może jest to spowodowane tym, że 

kilka razy odpisywałem na niektóre z nich i nigdy 

nie dostałem żadnej odpowiedzi). Reszta, łącznie ze 

zdjęciami, na poziomie średnim. Warszawskie „Wamp” 

i „Nowy Wamp” (ostatnio pojawił się jeszcze „Super 

Wamp”) wyróżniają się dopasowywaniem zdjęć do 

zamieszczanych tekstów (bądź odwrotnie), co sprawia 

wrażenie, że czyta się historie ilustrowane. Ponieważ 

nie jestem fanem zdjęć wieloosobowych, które przy 

tego typu metodzie przeważają, nie uważam tego za 

specjalny plus, ale komuś innemu być może to się 

podoba. Ogłoszenia w „Wampie” i „Nowym Wampie” 

są (podobne jak w „Sex-Donosicielu”), ale jest ich 

mało. Specyficzną pozyq‘ę wśród polskich pism ero¬ 

tycznych zajmuje bydgoska „Sexodrama”, która jest 

gazetą czarno-białą (poza pierwszą i ostatnią stroną) 

i z tego powodu specjalizuje się raczej w tekstach, 

głównie w opowiadaniach erotycznych. 

Co się tyczy pism dla homoseksualistów, to wpa¬ 

dły mi w ręce warszawski „Men” (wychodzi jeszcze 

„Nowy Men”), gdańskie „Filo” i poznańskie „Ina¬ 

czej”. Homoseksualiści jakoś ciut bardziej wydają 

się być zaangażowani społecznie od „heteryków”, co 

jest zrozumiałe w świetle niechęci do nich sporej 

części społeczeństwa i elit politycznych. W przypadku 

„Inaczej” zaangażowanie to nabrało jednak wyraźnego 

charakteru politycznego, o zabarwieniu zdecydowanie 

czerwonym - przedwyborczy numer tego miesięcz¬ 

nika wypełniony jest wręcz bałwochwalczymi peanami 

(kwalifikującymi się moim zdaniem do maciowej na¬ 

grody wazeliniarzy roku) na cześć jedynie słusznego 

kandydata gejów i lesbijek, tow. Kwaśniewskiego. Z 

jednej strony nie należy się dziwić, że w obliczu 

obsesyjnego podkreślania przez całą centro-(i)-prawicę 

(w tym także UPR i zwolenników Olszewskiego) 

katolicko-konserwatywnych norm obyczajowych, z któ¬ 

rymi czego jak czego, ale pedalstwa i lesbijstwa 

na pewno nie można pogodzić, redakcja „Inaczej” 

zwróciła się do najsilniejszego z jej przeciwników 

(zwłaszcza, że np. Jacek Kuroń odmówił temu pismu 

wywiadu), z drugiej strony nie należy się teraz dziwić 

centro-(i)-prawicowcom, którzy umocnili się w swym 

przekonaniu, że pedały to jeden w drugiego komuchy i 

tym bardziej trzeba ich wytępić... a zanosi się na to, że 

Disco-Olo wystawi do wiatru swych antyklerykalnych 

wyborców, akceptując wypłacanie od września pensji 

z budżetu państwa księżom-katechetom (tu dygresja: 

dyrektorzy szkół ani nawet kuratoria nie mogą ich 

zwalniać ani nawet zawieszać w prawach nauczycieli 

za np. bicie uczniów, co pokazała ostatnia sprawa z 

woj. katowickiego - ten przywilej przysługuje wyłącznie 

biskupom - ale w sprawach finansowych Kościół chce, 

by mieli te same prawa, co cywilni nauczyciele, tj. by 

finansowało ich państwo) oraz ratyfikując konkordat. 

„Filo” wydaje się jednak odcinać od pro-SLD-owskięj 

linii „Inaczej”, nie mówiąc o „Menie”, który raczej 

olewa politykę i ambiqe tworzenia w Polsce „społecz¬ 

ności gejowskiej”, skupiając się na czysto erotyczno- 

rozrywkowej tematyce. 

Na koniec - pisma zawierające wyłącznie lub głów¬ 

nie ogłoszenia towarzyskie i matrymonialne. Poza 

wspomnianą „Sex-Randką” mamy tu wydawanego w 

Warszawie „Matchmakera” (jego wydawca występo¬ 

wał w talk-show w Polsacie), szczeciński „Kontakt 

Matrymonialno-Towarzyski” i poznańską „Swatkę”. Kto 

chce, niech szuka w kiosku. 



Pachnące kwiatki Maci pielęgnowane przez Filipa, Mychę, Przemka i innych. 

Na początku lutego miało miejsce w 
Polsce duże wydarzenie — kilkudnio¬ 
wa trasa koncertowa zespołu The 
Ukrainians. Ten ultraciekawy i bar¬ 
dzo niecodzienny ansambl to brytyj¬ 
scy ambasadorzy ukraińskiej muzyki, 
kultury i tradycji. Ich opartych na fol¬ 
klorze, podanych w czadowy sposób 
utworów posłuchać można na trzech 
kasetach, wydanych w Polsce przez 
wytwórnię KOKA. Poniższą rozmo¬ 
wę z liderem — Peterem Solowką— 
przeprowadziliśmy w Gdańsku tuż 
przed koncertem.(mp) 

- Czy możesz na początku opo¬ 
wiedzieć pokrótce historię 
kapeli. 
- Zespół powstał w roku 
1991, po sukcesie nagranej 
przez The Wedding Pre- 
sent płyty „Ukraiński vi- 
stupy v Ivana Pila”. Był to 
materiał z naszych dwóch sesji dla 
Johna Peela, podczas których graliśmy 
ukraińskie i rosyjskie melodie ludo¬ 
we zaaranżowane w sposób bardzo 
zachodnioeuropejski. Od początku 
działalności zespół The Ukrainians 
grał koncerty w całej Europie, jedną 
trasę w Ameryce, a także - w samej 
Ukrainie. W sumie zagraliśmy już 
około trzystu koncertów. Nagraliśmy 
jak dotychczas trzy longplaye. W tej 
chwili w zespole grają: Len Liggins 
- wokal, skrzypce, Peter Solowka - gi¬ 
tara, wokal, Stefan Tymruk - akorde¬ 
on, Steve Woods -bębny, Alan Daw- 
son - bass. I to chyba tyle. 
- Czy wszyscy jesteście Ukraińcami? 
- Rzeczywiście, niektórzy z nas mają 
korzenie i powiązania rodzinne z 
Ukrainą, ale nie kierujemy się raczej 
kryterium formalnym. Być Ukraińcem 

nie oznacza tylko tego, że byli nimi 
twoi rodzice. Kiedy mówisz o swojej 
przynależności narodowej czy etnicz¬ 
nej podstawowe znaczenie ma nie 
rodzina czy pochodzenie, ale - kultu¬ 
ra. Znamy wielu ludzi, których rodzi¬ 
ce byli Ukraińcami, ale sami nie in¬ 
teresują się zupełnie ukraińską histo¬ 
rią, tradycją, muzyką, nie znająjęzy- 
ka- tu kończy się ich ukraińskość. A 
z drugiej strony: jest wiele osób, 
których przodkowie w prostej linii nie 
byli Ukraińcami, ale interesują się i 
uwiel- biają tą kulturę, 

tradycję, 

nych ludowym folklorem zabaw, na 
przykład przy okazji wesel. 
- Porozmawiajmy o samym zespole 
i jego działalności. Kto wydaje wa¬ 
sze płyty w Wielkiej Brytanii? 
- Wytwórnia Cooking Vinyl. 
- Czy to duża firma ? 
-To wydawnictwo niezależne, alter¬ 
natywne. W kontekście sceny 
podziemnej jest to wytwórnia dość 
duża, ale to oczywiście maleństwo w 
porównaniu do największych poten¬ 
tatów. Cooking Vinyl wydaje nagra¬ 
nia około dwudziestu pięciu - trzy¬ 
dziestu kapel. 
Jaka jest wasza pozycja na brytyj- i-l _" 

Ukrawutns 
historię. A to jest według mnie istota 
bycia Ukraińcem - w takiej perspek¬ 
tywie patrzymy na tą sprawę: przez 
pryzmat kulturowy raczej niż czysto 
formalny. 
- A jak wygląda wasz sposób kulty¬ 
wowania tej tradycji, uprawiania tej 
kultury? 
- To niestety tylko mała cząstka na¬ 
szego życia. Zbyt mało bowiem Ukra¬ 
ińców mieszka w naszym kraju. Jest 
ich nie więcej niż czterdzieści tysię¬ 
cy. Co więcej, ludzi w moim wieku, 
z którymi mógłbym dzielić się swoi¬ 
mi problemami a przy okazji - poro¬ 
zmawiać po ukraińsku znalazłoby się 
chyba ledwie ze swa tysiące. Główne 
formy manifestowania swej ukraiń- 
skości to chodzenie do ukraińskich 
kościołów, słuchanie takiej a nie in¬ 
nej muzyki, urządzanie inspirowa¬ 

rynku muzycznym, czy można by ją 
porównać do sytuacji np. The Level- 
lers? 
- No nie, aż tak wysokiej rangi nie 
mamy. To chyba wynika ze specyfiki 
naszej twórczości - śpiewamy prze¬ 
cież po ukraińsku. Na nasze koncert 
przychodzą zwykle setki osób, bardzo 
rzadko - tysiące. Podejrzewamy, że 
dziewięćdziesiąt procent słuchaczy 
nie rozumie ani słowa, ale chyba i tak 
dobrze się bawią - taka siła i wital- 
ność drzemie w tej muzyce. Wydaje 
nam się, że udało nam się osiągnąć 
bardzo ważną rzecz - docieramy do 
bardzo różnych ludzi, nasza publicz¬ 
ność składa się z przedstawicieli naj¬ 
różniejszych grup społecznych: anar¬ 
chiści, wielbiciele folka, ludzie, 
którzy wyglądająjakby nigdy przed¬ 
tem nie byli na rockowym 
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Jednych przekonujemy do siebie tym, 
że gramy folk, innych tym, że nasza 
muzyka różni się od tej, którą słyszą 
codziennie w radiu, innych interesu¬ 
jemy, bo chcą poznawać inne kultury 
a jesteśmy dla nich jedyną formą kon¬ 
taktu z ukraińską tradycją. To chyba 
nasz wielki sukces. 
- Czy uważasz, że The Ukrainians to 
grupa niezależna, podziemna? 
- Z jednej strony jesteśmy kapelą 
podziemną bo nie jesteśmy gwiazda¬ 
mi, nie jesteśmy bardzo popularni, 
nasze płyty nie walcząz longami Mi¬ 
chaela Jacksona o pierwsze miejsce 
na Top Twenty. Jesteśmy kapelą 
podziemną bo naszą pozycję zawdzię¬ 
czamy alternatywnym programom ra¬ 
diowym, zinom, koncertom organizo¬ 
wanym przez ludzi ze sceny i wypra¬ 
cowanym przez nich kanałom dystry¬ 
bucji muzyki - to dla nas bardzo waż¬ 
ne. Z drugiej jednak strony, od kapel 
z podziemia różni nas nasza postawa 
polityczna - nie jesteśmy radykałami, 
nie przekazujemy treści politycznych, 
nie stawiamy sobie politycznych ce¬ 

lów. 
- Czy macie jakieś powiązania z 
Chumbawambą, zespołem z tego sa¬ 

mego miasta? 
- Tak, znamy się, ale nie jesteśmy ze 
sobą na tyle blisko, żeby bawić się 
razem na imprezkach, czy pić razem 

alkohol. 
- Ale grywacie razem koncerty? 
- Tak, zdarzało się to, ale niezbyt czę¬ 

sto. 
- Nagraliście kilka dość znamien¬ 
nych coverów, jaki jest klucz wybie¬ 
rania kawałków, których własne 
wersje chcecie nagrać? 
- Hmm, dobre pytanie, bo rzeczywi¬ 
ście przywiązujemy do tego dość dużą 
wagę. A więc po kolei... 
- „ Venus In Furs ” Velvet Undergro¬ 

und... 
- To długa, ale dość ważna historia. 
Tytuł tego kawałka - „Wenus w fu¬ 
trze” to zarazem tytuł książki L. von 
Sacher-Masocha. Pisarz ten, od które¬ 
go nazwiska wywodzi się zresztą ter¬ 
min „masochizm” spędził swe dzie¬ 
ciństwo na Ukrainie, jego ojciec był 
dozorcą więziennym, chłopiec często 
przebywał więc za murami, a rzeczy 
które tam widział miały trwały wpływ 
na jego psychikę. Dał temu wyraz we 
wspomnianej przed chwilą książce, 
pełnej brutalnych obrazów, które za¬ 
inspirowały potem Lou Reeda. Zna¬ 
łem tą piosenkę od dzieciństwa, za¬ 
wsze wydawała mi się bardzo... sło¬ 

wiańska: struktura akordów, sposób 
konstruowania kompozycji - to wszy¬ 
stko miało wyraźne korzenie w jakiejś 
słowiańskiej kulturze. Zawsze wyda¬ 
wało mi się to dziwne, tym bardziej, 
że to jedyna taka piosenka Velvet 
Underground. W jakiś czas później 
czytałem artykuł, autorstwa kogoś, kto 

był blisko związany z zespołem u jego 
początków, w nowojorskim podzie¬ 
miu lat sześćdziesiątych. Sporo było 
tam mowy o wpływie Andy’ego Wa¬ 
rhola na zespół w tamtym czasie. A 
Andy Warhol to przecież nikt inny jak 
Andriej Warhola - syn emigrantów z 
terenów dzisiejszej Słowacji, którzy 
na dodatek byli prawosławni - zupeł¬ 
nie jak Ukraińcy. W ten sposób roz¬ 
wiązała się więc zagadka słowiańskie¬ 
go ducha tej kompozycji. Stwierdzi¬ 
liśmy, że jest to jeden z nielicznych 
znanych Światu Zachodniemu relik¬ 
tów tradycyjnej kultury wywodzącej 
się ze Wschodniej Europy, który tak 
jak i większość innych jest bardzo 

smutny i pesymistyczny. Uznaliśmy 
jednak, że to bardzo piękna, ale zara¬ 
zem w gruncie rzeczy wesoła melo¬ 
dia, przerobiliśmy ją więc na pieśń 
pełną nadziei i optymizmu, aby nie 
kojarzyła się tylko z obrazami tortur i 
innymi smutnymi i przerażającymi 
wizjami. I to w zasadzie całe wyja¬ 

śnienie tego, czemu nagraliśmy tą 
piosenkę. 
- Czy gracie ją na koncertach? 
- Nie zawsze, ale tak, zdarza się, że 
ją gramy na scenie. 
- A jaka była historia nagrania co- 
verów The Smiths? 
- Po wydaniu płyty „Kultura” chcie¬ 
liśmy, dla odmiany, nagrać singla z 
coverami. Próbowaliśmy zagrać bar¬ 
dzo wiele utworów innych kapel, ale 
zwykle nie nadawały się do tego, by 
tchnąć w nie ukraińskiego ducha. 
Oprócz odpowiednich akordów i 
rytmiki, utwór taki musi mieć je¬ 
szcze w sobie to coś, co nadawało¬ 
by mu cechy słowiańskiej duszy. Po 
kilku takich nieudanych próbach, 
okazało się, że ma w sobie coś ta¬ 
kiego bardzo wiele utworów The 
Smiths: bardzo wiele pochodzących 
ze Wschodu rozwiązań melodycz¬ 
nych i rytmicznych, sposób prowa¬ 
dzenia wokalu. Po kilku próbach 
okazało się, że te piosenki to zna¬ 
komity materiał do stworzenia ich 
ukraińskich wersji. Kawałki z tego 
singla to nie tylko kopie oryginałów, 
staraliśmy się każdemu z nich nadać 
nowe oblicze - to zupełnie inne pio¬ 
senki, choć oparte w dużej mierze 
na kawałkach Morisseya i Marra. 
- O czym śpiewacie? Licencyjne 
wersje waszych wydawnictw nie 

WFO&WATOS 
Raz w miesiącu, 2 str. A4, a na 

nich: wieści o nowo wydanych 
pismach, kasetach, płytach, 

terminy koncertów, a także , 

manifestacji i akcji, namiary na 
dystrybucje, inicjatywy, pomysły. 

Ślij 75 gr, dobrze ukryte w 

kopercie (poczta wliczona). 

Mariusz Olszewski 
PO BOX 5 

26-614 RADOM 16 
Prośba do ludzi wydających prasę, 

muzykę, robiących koncerty, akcje, 

kampanie - ślijcie udo o pianach i 

działaniach!!! 



zawierają tekstów kawałków, więc 
trudno nam było cokolwiek stwier¬ 
dzić. 
- O różnych sprawach. Przede 
wszystkim: o naszych osobi¬ 
stych doświadczeniach, dlate¬ 
go tak często używamy w na¬ 
szych tekstach pierwszej oso¬ 
by liczby pojedynczej. Ale na 
naszej najnowszej płycie jest 
sporo piosenek, które ludzie 
z którymi rozmawialiśmy 
określali jako polityczne. Te 
akurat teksty są wynikiem na¬ 
szych obserwacji podczas wi¬ 
zyty na Ukrainie w 1993 roku. 
Pisząc je nie mieliśmy zamia¬ 
ru zmieniać tego, co widzie¬ 
liśmy, ale jedynie - opisać to. 
Sporo tekstów powstaje z ko¬ 
lei pod wpływem fascynacji 
ukraińską kulturą i tradycją. 
Nie chodzi nam oczywiście o| 
to, żeby ludzie zakładali od¬ 
działy kozackie i walczyli o^^ 
coś - o tym mówi jedna z na-^|| 
szych piosenek, to po prostuj 
dokument, utrwalający pewni 
zwyczaje i wydarzenia. 
- Pomówmy chwilę o piosen¬ 
ce ,, UkrainAmerica” - ma 
ona chyba najprostszy i najbardziej 
czytelny przekaz. Czy to jakiś wyjąt¬ 
kowy dla was tekst? 
-Tak, chyba tak. To właśnie jedna z 
tych piosenek, które powstały po na¬ 
szej wizycie na Ukrainie. Byliśmy 
tam poprzednim razem w 1990 roku i 
wydawało nam się, że upadek komu¬ 
nizmu i jego dominacji we wszystkich 
przejawach życia, a więc i w kulturze 
pozwoli ludziom powrócić do swoich 

korzeni i przywrócić należ- 
i ną rangę odwiecznej i jak- 
)że bogatej tradycji tego 

' kraju. Będąc tam trzy lata 
później, przeżyliśmy 

i prawdziwy szok. 
Oka- 

eflmOUFLASE 
DFSTRO 

Oferujemy zajebiste koszulki, 
ręcznie robione — ponad 50 

wzorów. 
Możliwość robienia wzorów 

na zamówienie. 
Ni skie ceny, wysokość j akość! V. 

Również naszywki, kasety, ztrafy, 
itp. 

Katalog « koperta + znaczek 
Ślij na adres; 

M.R. WOLARZ 
ul. KALISKA 2/19 
56-500 SYCÓW 

zało się bowiem, że 
wszędzie dominuje zunifikowa¬ 

na kultura płynąca z Zachodu. 
Były chyba dwie przyczyny tego pro¬ 
cesu: po pierwsze, ludziom wydawa¬ 
ło się, że wszystko co przychodzi z 
tamtej strony jest najlepsze, jest sy¬ 
nonimem dobrobytu i szczęśliwości, 
ale z drugiej strony - było to świado¬ 
me działanie polityczne. Wojny ko¬ 
jarzą się najczęściej z armiami, strze¬ 
lającymi do siebie na polach bitew, z 
walką za pomocą broni, z fizyczną 
przemocą. Współczesny świat rządzi 
się jednak swoistymi regułami i oka¬ 
zuje się, że równie dobrym sposobem 
podbicia innego narodu jest zdobycie 
nad nim dominacji kulturowej, ducho¬ 
wej, intelektualnej. Proces ten do per¬ 
fekcji niemal opanowały multikorpo- 
racje, które za pomocą środków ma¬ 
sowego przekazu, reklamy, rozbudza¬ 
nia ludzkich potrzeb i aspiracji odno¬ 
szą o wiele większe sukcesy niż 
uzbrojone po zęby armie. W ten spo¬ 
sób Zachód podbija cały świat za po¬ 
mocą kapitalizmu. 
- No tak, ale z drugiej strony, czy wy 
sami nie staliście się narzędziami w 
ich rękach, nagrywając piosenkę 
wykorzystaną w reklamie firmy 
Nike? 
- Tak, niestety tak - zresztąnigdy się 
tego nie wypieraliśmy. Chcąc nie 
chcąc, jesteśmy elementami tej za¬ 

chodniej inwazji kulturowej, choćby 
przez to, że w praktyce należymy do 
świata Zachodu. Najważniejsze to za¬ 
chować pewną równowagę. A tej wła¬ 

śnie zabrakło na Ukrainie, 
kiedy tak lawinowo napłynę¬ 
ła tam obca kultura. 
- Czy nie wydaje ci się cie¬ 
kawe, że dawne, oryginal¬ 
ne formy kulturowe są 
najbardziej kultywowane 
właśnie przez tych, 
którym przyszło żyć z 

dala od korzeni, w dia¬ 
sporze, w innych krajach, 

na innych wręcz kontynentach? 
- Tak, to bardzo proste; żyjąc po¬ 

śród ludzi mówiących 
innym językiem, kul¬ 
tywujących obce ci 
zwyczaje, musisz bar¬ 
dziej dbać o swoją 
kulturową i etniczną 
tożsamość, musisz do¬ 

konywać o wiele większych 
wyrzeczeń, żeby nie zapomnieć 

swoich tradycji. Żyjąc we wła¬ 
snym kraju jest to o wie¬ 

le łatwiejsze: wszę¬ 
dzie wokół ludzie 
mówiątym samym co 

ty językiem, mają podobną mental¬ 
ność, zwyczaje, sposób życia. Przy 
okazji zwróciłbym uwagę na inny pro¬ 
blem: ludzie żyjący poza swą ojczy¬ 
zną mają zwykle nikłe pojęcie o tym, 
co się w niej tak naprawdę dzieje, 
choć wydaje im się, że jest wprost 
przeciwnie. W taką pułapkę wpadła 
mniejszość ukraińska w Wielkiej Bry¬ 
tanii: jest ona bardzo prawicowa, 
wszyscy byli pewni, że po upadku ko¬ 
munizmu, będą mieli wpływ na 
kształtowanie postaw politycznych na 
Ukrainie - dobrzy wujkowie, którzy 
pokażą, jak można żyć inaczej, a ich 
poglądy przyjmie większość rodaków 
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mieszkających w ojczyźnie. W prak¬ 
tyce okazało się jednak, że Ukraińcy 
wcale nie nienawidzą Rosjan, więk¬ 
szość z nich mówi zarówno we wła¬ 
snym języku jak i po rosyjsku. Jest 
jeszcze jedna sprawa: naprawdę nie¬ 
dobrze dzieje się dopiero wtedym gdy 
władze kraju, w którym mieszka dana 
mniejszość zabraniająjej zachować 
swojąetnicznątożsamość: zamykane 
są szkoły, ośrodki kultury, kościoły 
- tak działo się na przykład w Polsce 
po 1945 roku, kiedy próbowano siło¬ 
wo rozwiązać problem mniejszości 
ukraińskiej. Przyczyny tkwiły głów¬ 
nie w walce między niepodległościo¬ 

wymi grupami Ukraińskimi a woj¬ 
skiem podległym polskiej władzy lu¬ 
dowej, wynikiem zaś było rozrzuce¬ 
nie mniejszości po terenie całego kra¬ 
ju. W gruncie rzeczy tego typu kon¬ 
flikty to walka pomiędzy dwoma ro¬ 
dzajami nacjonalizmu. Podstawowy 
sposób łagodzenia napięć etnicznych 
w państwach, gdzie żyje wiele grup 
narodowościowych to danie możliwo¬ 
ści swobodnego kultywowania swo¬ 
ich zwyczajów, tradycji, kultury i ję¬ 
zyka. Tak jest na przykład w Wiel¬ 
kiej Brytanii, kraju z politycznego 
punktu widzenia bardzo prawicowe¬ 
go, w którym jednak zawsze dbano o 
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etniczną tożsamość jego mieszkań¬ 
ców, stąd tak mało jest tam konflik¬ 

tów na tym tle. 
- Jeszcze jedno polityczne pytanie: 
mówimy sporo o patriotyzmie i na¬ 
cjonalizmie, gdzie według ciebie 
przebiega granica między tymi dwo¬ 
ma pojęciami? 
- To trudne pytanie, bo granica ta jest 
bardzo cienka i niewyraźna. Problem 
polega na tym, żeby pamiętając że 
jesteś Ukraińcem, Polakiem, Irland¬ 
czykiem, nie zapominać, że jesteś 
przede wszystkim człowiekiem. Gdy 
o tym zapomnisz, zaczynasz być po 
prostu faszystą. Zaczynasz na wszy¬ 
stko patrzeć przez pry zmat pochodze¬ 
nia narodowego, etnicznego, rasowe¬ 
go - to czyste szaleństwo. Nie można 
zapominać o tym, że wszyscy jeste¬ 

śmy ludźmi. 
- Zostawmy już te bardzo poważne, 
polityczne rozważania. Na koniec 
powiedz coś o planach zespołu. 
- W najbliższym czasie nasze nagra¬ 
nie ukaże się na benefitowym singlu, 
poświęconym dziesięcioleciu tragedii i 
w Czarnobylu. Będzie to przeróbka 
utworu innego wykonawcy i znowu: 
cover z którym wiąże się pewna opo¬ 
wieść. Nagramy bowiem piosenkę 
napisaną w 1975 roku przez Kra- 
ftwerk, pt.: „Radioactivity” - dlacze¬ 
go właśnie tą wyjaśniać chyba nie 
trzeba. Cały dochód z tego wydawnic¬ 

twa przekazany zostanie pla¬ 
cówkom medycznym, które 
wciąż jeszcze leczą ofiary tego 
kataklizmu, głównie dzieci. 
Płyta zostanie wydana w Niem¬ 
czech przez wytwórnię nieza¬ 
leżną i będzie rozprowadzana 
przez niezależna sieć dystrybu¬ 
cyjną. Potem, najprawdopo¬ 
dobniej pod koniec roku wyda¬ 
my naszą kolejną płytę długo¬ 

grającą. 
- Czy chcecie, żeby w Polsce 
wydała ją, tak jak wasze po¬ 
przednie płyty. Koka Records? 
- Tak, byłoby nam bardzo miło. 
Szanujemy tą wytwórnię za to, 
co robi i chcemy dalej z nią 
współpracować. 
- Czy możesz na koniec podać 
wasz adres kontaktowy? 
- Oczywiście, zapraszam do pi¬ 
sania do nas: The Ukrainians / 
PO Box 67 / Leeds / LS5 3TE 
/Anglia. 
A kuku! Nieustające speszył 
fenksy dla Sary za ramkę i dla 
rysowników! Dzięki! 
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Na moje pytanie z grudniowej Maci, 
dotyczące wegańskich aspektów po¬ 
łykania spermy nie doczekałem się jak 
dotąd żadnej konkretnej odpowiedzi. 
Doczekałem się natomiast histerii 
wśród feministek. Jedna z nich odpo¬ 
wiedziała pytaniem na pytanie: „Czy 
z twoim wegetariańskim światopoglą¬ 
dem zgadza się zgwałcenie cię śle¬ 
dziem?”. 
Odpowiadam: 
1) Gwałt jest złem samym w sobie i 
nie podoba mi się z samej swojej na¬ 
tury. 
2) Jeśli śledź jest żywy, byłoby to 
męczenie zwierząt, więc odpada. 
3) Jeśli jest martwy to i tak mu wszy¬ 
stko jedno, no chyba, że został zabity 
specjalnie w celu zgwałcenia. Na ogół 
jednak zabija się śledzie w celu zje¬ 
dzenia, co jest kiepskie z przyczyn nie 
mających nic wspólnego z sexem. 
4) Wsadzanie śledzia do dupy czy 
gdziekolwiek indziej nie jest po¬ 
wszechnie przyjętą normą zachowań 
seksualnych, a sex oralny - wręcz 
przeciwnie. 
Reasumując, nie widzę związku mię¬ 
dzy wegetariańskim aspektem gwał¬ 
cenia śledziem, a wegańskim aspek¬ 
tem połykania spermy. 
Oświadczam też, że moim pytaniem 
nie chciałem kogokolwiek obrażać ani 
poniżać. Wyniknęło ono w równym 
stopniu z wrodzonego zamiłowania 
do mieszania i prowokacji, jak i z chę¬ 
ci rozwiązania tego, swoją drogą cie¬ 
kawego, problemu. 
Rozpętała się jakaś zupełnie niezdro¬ 
wa dyskusja, nie mająca nic wspól¬ 
nego z istotą mojego pytania. Wzięła 
w niej udział m.in. moja wieloletnia 
koleżanka, związana z ruchem femi¬ 
nistycznym i bardzo mi przykro, że 
naraziłem ją na konflikt z resztą śro¬ 
dowiska. 

Przeraża mnie ten brak dystansu wo¬ 
bec siebie ludzi święcie przekonanych 
o słuszności swoich poglądów. Wy¬ 
daje mi się, że wszyscy aż do przesa¬ 
dy „politycznie poprawni” uczestni¬ 
cy sceny hc/punk powinni jednak 
uznać fakt istnienia kogoś takiego jak 
ja za pozytywny. W końcu te delikat¬ 
ne szpilki, jakie im czasami wsadzam, 
nie pozwalają im osiąść na laurach 
Jedynie słusznej ideologii”. Zresztą 
ja osobiście traktuję ideologiczną elitę 
(no, nie bójmy się tego słowa) sceny 
raczej życzliwie. W każdym razie 
wolę „ideologów” od „konsumen¬ 
tów”, którzy nigdy do niczego ręki nie 
przyłożyli, a cała ich ambicja sprowa¬ 
dza się do problemu wkręcenia się na 
koncert za frico czy skołowania kasy 
na żura. 
Byłem niedawno w Warszawie na 
koncercie, na którym grały m.in. 
Sanctus Iuda i Homomilitia, czyli 
„ideolo” na maxa, zaangażowane te¬ 
ksty, ważne sprawy, polityka, homo- 
fobia, rasizm. To było na scenie, a pod 
sceną... Totalnie najebana załoga, nie 
kumająca chyba w ogóle o co chodzi, 
kopanina, chamskie wrzaski, co jakiś 
czas bójka. Sanctus Iuda próbowała 
im coś tłumaczyć i to był błąd, bo do 
gości nic nie docierało, natomiast 
Wojtek Krawczyk z Homomilitii zna¬ 
lazł lepszy sposób: Jeśli na sali bę¬ 
dzie jakakolwiek przemoc - przesta¬ 
jemy grać!” i wtedy było już lepiej. 
Jak widać dyskusja nie ma sensu w 
sytuacji, gdy jej uczestnicy posługują 
się różnymi językami. Skutkuje tyl¬ 
ko groźba zamknięcia kranu dostar¬ 
czającego duchową energię w postaci 
łomotu perkusji, zgrzytu gitar i wrza¬ 
sków wokalisty (bo chyba nikt nie 
łudzi się, że chodzi o teksty). Smut¬ 
ne to, ale prawdziwe. 
I jeszcze garść informacji scenowo- 
różnych. 
Chciałbym bardzo przeprosić wszy¬ 
stkich, którzy bezskutecznie zama¬ 
wiali u nas kasety z B.P.M.S.: Neu- 
rosis, Rice i Rain. Niestety niesolid¬ 
ność białostockiej centrali tej firmy 
stała się już absurdalna. 
Napisał mi koleś z USA, że redaktor 
naczelny słynnego fanzine’a „Maxi- 
mum Rock’n’Roll”- TimYohannan 
jest chory na raka. Miejmy nadzieję, 
że się nie przekręci. Swoją drogą, to 

w ciągu ostatnich lat MRR zszedł na 
dno doktrynerskiej żenady. 
Post Regiment jest w trakcie nagry¬ 
wania nowego materiału, który powi¬ 
nien ukazać się wiosną w „Migrenie”. 
Chodzą słuchy o reaktywacji „Róbre- 
ge”. Podobno jest na to kasa - spo¬ 
nsorzy podejrzani, a QQRYQ dosta¬ 
ło delikatną propozycję zrobienia jed¬ 
nego dnia. Co z tego wyjdzie - zoba¬ 
czymy. W każdym razie, jeżeli się 
sprzedamy, to na pewno nie tanio. 
Święto! Pojawiła się nowość z 
QQRYQ. Nowa kaseta Czarnobyl 
Zdrój jest już na rynku. Nie wiem, 
kiedy ten numer trafi w wasze ręce, 
ale 26.02 o 16, emisja „Altemativi” 
z clipem Czarnobyla. W ogóle oglą¬ 
dajcie ten program, bo będzie o sce¬ 
nie!!! W rolach głównych: Belfer 
- Uszaty, krwawowłosa Goha, korpo¬ 
racja „Malińska i Minta”, Najwięk¬ 
sza Kurwa Polskiego Punk Rocka, 
zalotny Tomik (sprzedawczyk z 
Ahimsy), Mniejszość Ukraińska, 
Danbert Niebekon i Alicja z zadruto- 
wanymi zębami z zespołu Czamba- 
mamba oraz Tajemniczy Bigos. 
A jeszcze co do nowości, to jest już 
ten opóźniony CD Będzie Dobrze. 
Wkrótce CD Schizmy i nowe (?) ka¬ 
sety zespołów, których członkowie 
używająjuż chyba loga QQRYQ jako 
tarczy na strzelnicy: Chemical Resi- 
stant, Franz Jager i Rebelia. 
Potem kilka licencji - Scum Of Toy- 
town i 3 tytuły Citizen Fish. W dal¬ 
szych planach być może ruskie D.B.T. 
(goście się odezwali i może nawet 
przyjadą na trasę do Polski) i słoweń¬ 
skie 2.2.2.7. (zajebisty czad ze 
skrzypcami). Szykujemy też coś 
extra, ale o tym na razie cicho sza. To 
tyle. Pozdrawiam! 



12.1.1996 — RECHARGE, POLI¬ 
CE BASTARD, THE VARUKERS 
— BERLIN. 
Do Berlina przyjechaliśmy dzień 
wcześniej i przez przypadek zobaczy¬ 
liśmy plakat. Tego samego dnia miał 
też grać Bolt Thrower z The Varukers, 
ale w normalnym klubie muzycznym 
i wstęp kosztował 19 DM, więc so¬ 
bie odpuściliśmy. W Kopi koncerty 
kosztują zwykle około pięciu marek. 
Koncert zaczął się około 22.00, ale 
spóźniliśmy się, więc usłyszeliśmy 
tylko ostatni numer Recharge. Grali 
typowy, zajebisty, diszczerdż-punk. 
Można było kupić ich koszulki (15 
DM) i płyty (10 DM). Płyt, koszu¬ 
lek, kompaktów, kaset video z kon¬ 
certami był duży wybór, a ceny—nie¬ 
wygórowane: 10-20 DM. 
Gdy weszliśmy na salę właśnie mon¬ 
towało się Varukers, miło nas to za¬ 
skoczyło, bo nie byli zapowiadani na 
plakatach w Kopi. Dali zajebisty kon¬ 
cert, grali około półtorej godziny, pu¬ 
blika szalała, zajebiste — ale nie 
chamskie — pogo, skoki ze sceny, 
bisy. 
Potem na scenę ładuje się Police Ba- 
stard — znacznie ostrzej niż Varu- 

kers, ale klimat podobny: angielski, 
ostry punk. Na bis: Discharge, „Poli¬ 
ce Bastards” Doomu. Zajebista zaba¬ 
wa. Gdyby zagrali w Polsce, szybko 
zdobyliby sobie popularność. Publi¬ 
ka długo nie pozwalała im zejść ze 
sceny. 
Żałowałem tylko, że nie miałem je- i 
szcze 20 DM, mógłbym kupić ich J 
split CD z Defiance. Naprawdę ^ 
warto poszukać ich nagrań. B 
Publika dopisała i, co dziwne w m? 
Berlinie, było około 300 osób 
na koncercie, a bawiła się cała 
sala — raczej rzadko widuję Jur 
w Berle takie widoki. Na JBfZ 
ten koncert przyszło mało 
polskich punków — było Jjś£?|k 
nas może dziesięć osób, 
głównie: Ełk, Bartoszyce... Ale 
to my kręciliśmy główną zabawę pod 
sceną. Publika w Polsce na koncer¬ 
tach raczej nie spotykana: kolce, iro- 
kezy pod sufit, naćwiekowane skóry 
itp. — klimat zajebisty. Koncert skoń¬ 
czył się około drugiej w nocy. 
Każdego, kto będzie w Berlinie na¬ 
mawiam do odwiedzenia squatu Kopi 

137 — są tam zawsze zajebiste i ta¬ 
nie koncerty. Jedyną wadąjest drogie 
piwo: 2 DM. Do Kopi bardzo łatwo 
^ trafić, wystarczy wyjść z dwor- 

ca głównego i przejść 
ulicę, następ- 
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most 

S/.pre- 
HHflu wie i już 
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jipBF Kopi. Po- 
zdrawiam 

Wm kich znajo- wszyst- 
mychz 
Berlina. (Karakan) 

AFRICA IS HUNGRY —TORUŃ 
Wielokrotnie słyszałem o świetnej 
atmosferze panującej na feście „Afri- 
ca Is Hungry” w Toruniu, więc tym 
razem postanowiłem, że sprawdzę to 
na własnej skórze. Dochody z koncer¬ 
tu miały zostać przekazane dzieciom 
z Burundi. Gdy dotarłem na miejsce 
koncert już się rozpoczął, przed klu¬ 
bem stało jeszcze kilkudziesięciu lu¬ 
dzi, dla których zabrakło biletów. Sta¬ 
liśmy więc na mrozie. Wewnątrz fak¬ 
tycznie było fuli, ale dodatkowe oko¬ 
ło pięćdziesiąt osób nie zrobiłoby róż¬ 
nicy. Nikt nie pofatygował się, żeby 
powiedzieć, czy w ogóle wejdziemy 
i kiedy. Jeden z ochroniarzy spytał 
nawet: „Czy ktoś tu chce wejść do 
środka?”. Taki dowcipny był. Czułem 
się trochę wkurzony, ponieważ roz¬ 
kleiłem w Warszawie trochę plaka¬ 
tów na tę imprezę, a tu jeszcze mu- 

ROWEROW ZŁODZIEJE 



siałem marznąć na dworzu. Moja cier¬ 
pliwość skończyła się po trzech go¬ 
dzinach. Odbiłem śliną pieczątkę od 
kumpla i wlazłem za darmo, w zaist¬ 
niałej sytuacji wcale mnie sumienie 
nie gryzło. Nie obejrzałem m.in.: ze¬ 

społu Bambi z Żuromina, który bar¬ 
dzo mi się podoba. Grał też... Fla- 
pjack. Wszedłem na sztandarowego 
przedstawiciela kato-rocka: Armię, 
która przyjechała zamiast Houka. Ze 
sceny leciały piosenki, leciały pierdo¬ 
ły o Świetle i Jezusie. Zagrały jeszcze: 
Być Może, Jafia Namuel, Natura i 
Rocka’s Delight. Gdy ten zespół 
z czarnym wokalistą skończył 
występ, organizator powiedział: 
„Reszta kapel nie przyjechała. 
Koniec koncertu.” Żadnych tłu¬ 
maczeń ani przeprosin. Wobec 
tego nie przyjechały: Będzie Do¬ 
brze, Brylewski z zespołem i 
inne kapele — w sumie sześć! Bram¬ 
karze od razu zaczęli wypraszać w 
niemiły sposób ludzi. Urządzili so¬ 
bie też zabawę w postaci gry w piłkę 
butelką na parkiecie, celując też w 
publikę. Było ich chyba ze trzydzie¬ 
stu, od miejscowych dowiedzieliśmy 
się, że to dawna załoga skinheadów. 
W trakcie festu wywalili z klubu kil¬ 
kanaście osób i z tego co widziałem, 
to bez powodu, ponieważ nie było 
żadnych zadym ani pijanych. Mieli 
chuje przy tym niezły ubaw, tęsknie 
wypatrywali za ofiarami. Nadęte mię¬ 
śniaki. Ciekawe ile dostali za to pie¬ 

niędzy? Na beneficie dla Afryki wi¬ 
siały dwie wielkie plansze reklamo¬ 
we Coca-Coli, kupa ludzi z plastiko¬ 
wymi kubeczkami z coląw ręku... Sy¬ 
tuacja wprost paranoidalna. Wszyst¬ 
ko lądowało potem na podłodze, po¬ 
został syf nieziemski. Wiem, że to 

mocne słowa, ale tegoroczne 
„Africa Is Hungry” to było 
moim zdaniem oszustwo i 
całkowity brak szacunku wo¬ 
bec ludzi, którzy przyjechali 
z całej Polski. W dodatku w 
drodze powrotnej mendy zła¬ 
pały nas za przekroczenie 
prędkości i trzeba było dać im 
pół bańki łapówki. (Robert 
Borowski) 

14.U996 — ABNORMAL 
CITIZENS, CHEMICAL 
RESISTANT, ZŁODZIEJE 
ROWERÓW — SOPOT. 
Minął miesiąc, więc nadszedł 
czas na zorganizowanie kolej¬ 
nej giełdy, a co się z tym łą¬ 
czy — koncertu. Tym razem, 
chcąc ponownie zapewnić 
młodzieży crustową ucztę i 
możliwość niemal bezpośre¬ 
dniego obcowania z gwiazda- 
mi uwielbianego przez 

wszystkich gatunku hałasu, wysłali¬ 
śmy znaczące sygnały w kierunku 
wschodnim, gdzie narodziła się naj- 
radykalniejsza chyba z kapel w na¬ 
szym kraju. Sanctus Iuda — bo o tym 
zespole oczywiście mowa — wyka¬ 
zała duże zainteresowanie tym pomy¬ 
słem, Wojtek zaproponował nam tak¬ 

ty le. Transakcjom, oglądaniu i rozmo¬ 
wom nie było końca, młodzież wyda¬ 
wała na nalepeczki i naszywki wszy¬ 
stkie zaskórniaki, sprzedawcy nie 
mogli już ustać ze względu na ciążą¬ 
cy im w kieszeniach coraz bardziej 
bilon. Po niemal dwóch godzinach 
było już po wszystkim. Młodzież ro¬ 
zeszła się do domów poprzymierzać 
koszulki i namawiać mamy i siostry 
do naszycia naszywek - przecież już 
za kilka godzin można się było w nich 
pokazać na koncercie! 
A my tymczasem wyruszyliśmy na so¬ 
pocki dworzec, na którym zjawić się 
miała ekipka z Białegostoku i Za¬ 
mbrowa. Wysiadło tych panków z 
pociągu trochę, ale coś nam nie paso¬ 
wało. No i nie myliliśmy się - już po 
kilku słowach rozmowy wiedzieli¬ 
śmy, co jest grane: Sanctus Iuda nie 
przyjechała... Ech, czyżby brak zapo¬ 
wiadanych na plakatach kapel miał 
stać się stałącechątrójmiejskich kon¬ 
certów pogiełdowych?! Okazało się, 
że powody były dość istotne i że ze¬ 
spół jako taki nie jest w zasadzie od¬ 
powiedzialny za to co się stało - zre¬ 
sztą obok publikujemy nadesłane 
przez Sanctus Iudę oświadczenie na 
ten temat. 
No i co zrobić?! Koncert z dwiema 
kapelami, ciut mało, ludność będzie 
zawiedziona. Przez moment zaistnia¬ 
ła koncepcja sprowadzenia zespołu z 
Warszawy, którego perkusista wspo¬ 
magał Złodziei Rowerów w obliczu 
pewnych braków kadrowych. Pomysł 
ten jednak okazał się niemożliwy do 
wykonania, było już po prostu za 

późno. 
Zespól Sanctus Iuda chciałby bardzo mocno przeprosić organizatorów I 
koncertu w Sopocie dnia 14.01.96 oraz punków', którzy na ten gig przyszli I 
za to, że nie stawiliśmy się tego dnia w Sopocie. Było to niezależne od 
nas i spow odowane wewnętrznymi problemami personalnymi. Jednoczę-1 
śnie wy rażamy wielką chęć zagrania u was przy najbliższej okazji, jaka | 
się nadarzy. Jeszcze raz przepraszamy i do zobaczenia. Sanctus Iuda. 

że, że chętnie przyjadą z inną załogą 
ze swej okolicy: Złodziejami Rowe¬ 
rów. Znaliśmy wcześniej demówkę 
tych młodych emo-core’owców i jako, 
że bardzo przypadła nam do gustu — 
nie mieliśmy nic przeciwko, a wręcz 
przeciwnie. Wszystko było załatwio¬ 
ne, więc spokojnie czekaliśmy na dru¬ 
gą niedzielę roku. 
Wszystko zaczęło się, jak i miesiąc 
temu kilka minut przed dwunastą w 
południe. Giełda, podobnie jak po¬ 
przednia okazała się dość dużym suk¬ 
cesem: ludzi ciut więcej niż ostatnio, 
sprzedających — niemal dwa razy 

Byli¬ 
śmy w 
krop¬ 
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cie zdarzyło się coś bardzo dla nas mi¬ 
łego. W ostatnim akcie desperacji Fi¬ 
lip zadzwonił do Maćka, który pogry¬ 
wa w kilku trójmiejskich kapelkach, 
z prośbą o pomoc. Do planowanego 
rozpoczęcia koncertu pozostały już 
tylko dwie godziny, nie wierzyliśmy 
więc raczej, że to coś da, w minoro¬ 
wych nastrojach wróciliśmy więc do 
klubu. 
W tym czasie chłopaki z Chemical 
Resistant podłączali przywieziony 
wcześniej sprzęt i po kilku próbach 
okazało się, że wszystko jest raczej 
okej i choć nie jest to żadna rewelka. 
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chyba będzie coś słychać. 
Ludność zaczyna się już gromadzić, 
a tu nagle: niespodzianka - pojawia się 
ni stąd ni zowąd ekipa z instrumenta¬ 
mi! Tak, toAbnormal Citizens - jed¬ 
na z kapel, której członkiem jest Ma¬ 
ciek - a więc udało im się przez te 
dwie godziny zebrać do kupy, przyje¬ 
chać i, koniec końców, zagrać. Zuchy! 
Naprawdę bardzo miło nas zaskoczy 
li, było nie było, w pewien sposób 
uratowali ten koncert. Chcie¬ 
liśmy im w tym miejscu raz 
jeszcze bardzo podzięko 
wać. 
No ale skończmy słodzenie 
i przejdźmy do relacji z 
koncertu. Jako pierwsi na 
scenie zainstalowali się 
Złodzieje Rowerów. To 
młoda kapela, na swym 
koncie ma dopiero jedną1 
kasetę, mimo to zagrali w 
ostatnim czasie kilka kon¬ 
certów, co zdecydowanie 
było widać i słychać: nie dali 
się zjeść tremie i presji jaką wy 
wiera granie jako pierwsza ka¬ 
pela koncertu. Odegrali blisko 
godzinę świetnego, bujającego 
momentami a chwilami wybucha¬ 
jącego zadziwiającąenergiąemo- 1 
core’a w najlepszym, starym sty¬ 
lu. Bez żenady dali upust emo-i 
cjom i energii, przechodząc płyn¬ 
nie od podniosłego tonu do krzy¬ 
ku i z powrotem. Bez trudu udało 
im się stworzyć świetny nastrój, | 
oparty na ciepłym, waszyngtoń-' 
skim brzmieniu basa, energetycz¬ 
nej perkusji i świetnie zgranych i, 
co ważne: dobrze słyszalnych gita¬ 
rach. Zagrali chyba cały materiał z 
pierwszego demo, uzupełniając go 
nowymi kawałkami, utrzymanymi w 
podobnym klimacie, spośród których 
na wyróżnienie zasługuje na pewno 
utwór traktujący o scenie niezależnej, 
z mądrym, guemikowatym chyba ciut 

tekstem - brawo! 
Po Złodziejach na scenie instaluje się 
kolejna kapela: Chemical Resistant. 
Ta kapela od zawsze chyba funkcjo¬ 
nuje w dość specyficzny i dziwny spo¬ 
sób: w kilka miesięcy po nagraniu ma¬ 
teriału, przestają go w ogóle grać i 
rzucająsię w wir nowych poszukiwań, 
prowadzących często do zupełnie 
odmiennych stylistycznie rezultatów. 
Tak było i tym razem. Na koncercie 
nie słyszeliśmy ich od czasu gigu z 
Kiną, dobrych kilka miesięcy temu, 

.wiedzieliśmy więc, że trudno będzie 

nawet próbować zgadnąć, co tym ra¬ 
zem pokażą. No i nie myliliśmy się 
zupełnie. Chyba nie tylko zmiana na 
stanowisku basisty spowodowała, że 

Chemikale nie dość, 
że nie zagrali zupeł¬ 
nie nic ze swoich 
dwóch demówek, 
[zaprezentowali 
Imjuzik zupełnie 
niecodzienny i 
zgoła niespodzie¬ 

wany. Ich wy¬ 
stęp przypo¬ 
minał raczej 
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ciężko, wobec czego dźwięki przez 
nich prezentowane zbliżały się nie¬ 
kiedy do rozedrganej muzyki tych naj¬ 
bardziej schizofrenicznych zespołów 
znanych ze sceny niezależnej. Uch, 

nie było to łatwe, ale o dziwo, publicz¬ 
ność, choć dość mocno zaskoczona, 
przyjęła występ Chemikali z dużym 
zrozumieniem. 
Ostatni zagrali nasi dobroczyńcy: Ab- 
normal Citizens. To kapela dość zna¬ 
na za sprawą demo wki, wydanej swe¬ 
go czasu przez Enigmatic, a jeszcze 
wciąż dostępnej tu i ówdzie. Trzeba 
sobie jednak szczerze powiedzieć, że 
Abnormale obecnie nie mająjuż chy¬ 
ba zbyt wiele wspólnego ze składem, 
który nagrywał tamtą kase¬ 

tę. Młodzież dorosła, 
wyrzuciła wokalistę, 
a ostatnimi czasy po¬ 
ważnie wzięła się do 
roboty. Jednym z 

efektów był ten właśnie 
koncert. Chłopaki zaprezentowali dzi¬ 
ki czad w skandynawskim stylu, dużo 
zawdzięczający charakterystycznej 
grze Miłosza na gitarze. Dużo ener¬ 
gii, a przy tym sporo jaj carskiego kli¬ 
matu wnosili dwaj wokaliści: Maciek 
i występujący po raz pierwszy z ze¬ 
społem Kula - znany trójmiejski po¬ 
tentat naszywkarsko-obrazkowy, pa¬ 
miętny kolekcjoner książek ze śmiet¬ 
ników, no i w ogóle postać barwna i 
dość znana. Było naprawdę nieźle. 
Ucieszyła nas też informacja, że chło¬ 
paki za jakiś czas, który potrzebny im 
jest na doszlifowanie kantów, wyni¬ 
kających głównie z małego dość ogra¬ 
nia w nowym składzie, zamierzają 
wejść do studia i nagrać pełnowymia¬ 
rowe demo. Życzymy powodzenia. 
No i tak w zasadzie skończył się ten 
miły koncert. Gdy po obliczeniu 
wszystkich wpływów z biletów i opła¬ 
ceniu sali, kosztów podróży, jedzenia 
itp., okazało się, że koncert wraz z 
giełdą przyniósł niewielki dochód, 
postanowiliśmy zgodnie przekazać go 

na pomoc 
prawną dla 
ArturaAte- 
sa. Nie ma 
to jak połą¬ 
czyć przy¬ 
jemne z po¬ 
żytecznym, 

(mp) 
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Uff... Kolejna giełda i koncert z nią 
związany - za nami. Tym razem było 
ciut nietypowo. Tak się złożyło, że na 
pierwszą niedzielę lutego wypadł je¬ 
den z koncertów zimowej trasy Ukra¬ 
ińców po Polsce. Było raczej oczywi¬ 
ste, że powinniśmy zrobić giełdę wła¬ 
śnie w tym dniu, tak też postanowili¬ 
śmy. W związku z tym, że koncert 
był częściątrasy współtworzonej mię¬ 
dzy innymi przez firmę Koka Records 
i Związek Ukraińców w Polsce, nie 
mieliśmy zbyt dużo do roboty w 
związku z jego organizacją, co było o 
tyle wygodne, że Filip postanowił 
spędzić tegoroczne ferie zimowe poza 
Gdańskiem i nie był obecny w samym 
dniu giełdy i koncertu. 
Inaczej niż zwykle cała impre¬ 
za odbyła się w klubie studenc¬ 
kim „Kwadratowa”, dysponują¬ 
cym jedną z większych sal kon¬ 
certowych w mieście - poczci¬ 
wa, maleńka „Siouxie” nie mia- 

I łaby nawet szans pomieścić 
wszystkich, którzy chcieliby zo¬ 
baczyć Kozaków z Albionu w 
akcji. 

Giełda rozpoczęła się, już tra¬ 
dycyjnie chyba, w samo połu¬ 
dnie. Pankowi biznesmeni byli 
gotowi już kilka minut wcze¬ 
śniej, stawiwszy się w dość 
licznym składzie. Reprezento¬ 
wane więc były takie miasta jak 
Bydgoszcz, Poznań i oczywi¬ 
ście - Trójmiasto, nadal nie doczeka¬ 
liśmy się młodzieży z Piły czy Białe¬ 

gostoku- żałujcie misie! Początkowo 
nie było zbyt wielu kupujących, ale 
już po kilku minutach w sali zrobiło 
się bardzo tłoczno i gwarno. Frekwen¬ 
cja tym razem przeszła nasze wszel¬ 
kie oczekiwania: ludzi było o wiele 
więcej niż ostatnio. Wygląda na to, że 
giełda staje się powoli stałym elemen¬ 
tem niezależnej działalności w na¬ 
szym mieście i bardzo dobrze. Nie od 
rzeczy będzie więc zaprosić na na¬ 
stępną -już 10 marca w „Siouxie” 
- bądźcie koniecznie!!! 
Po zakończeniu wielkiego handlowa¬ 
nia, przeliczeniu zarobionych walo¬ 
rów na przyczepy majonezu i mini- 
vany, tudzież po zjedzeniu obiadu, 
stwierdziliśmy, że w opustoszałej 
chwilowo sali pojawiły się chłopaki 
z Aliansu, a zaraz za nimi: Finowie, 
Angole i kilku niespodziewanych go¬ 
ści - np. znany warszawski koncert¬ 
mistrz Skaj - ten krwiożerczy punk- 
biznesmen, nie zważając na zmęcze¬ 
nie i niewyspanie natychmiast rozło¬ 

żył swój kram, czego się nie robi dla 
zarobienia na jeszcze jeden samo¬ 
chód, ale czego innego można się było 
spodziewać po chłopaku ze stolicy 
(buziak, Skaj u!!!). No tak, wszystko 
było jasne - przed klub zajechał auto¬ 
bus, wożący po kraju muzykantów i 
osoby im towarzyszące. Kilkadziesiąt 
następnych minut zeszło nam na przy¬ 
jemnych rozmowach ze znajomymi. 
Dowiedzieliśmy się przy okazji kil¬ 
ku rzeczy o tej trasie: że niektóre kon¬ 
certy nie były zbyt udane, a inne - 
zajebiste, że autobus którym dziś za¬ 
jechali to już trzeci z kolei - poprze¬ 
dnie dwa prawie się rozleciały, że jeż¬ 
dżą nocami, w związku z czym pra¬ 
wie nie śpią - takie tam zwykłe ka¬ 

wałki z trasy. Potem wykonaliśmy 
bardzo pouczającą i miłą rozmowę z 
Peterem Solowką - liderem The 
Ukrainians, której widoczny efekt 
przeczytać możecie gdzieś obok. 
No a tymczasem, do klubu zaczęto 
wpuszczać pierwszych słuchaczy. Jak 
się później okazało, było ich zgodnie 
z przewidywaniami mnóstwo. 1 co 
ciekawsze koncert ten zgromadził 
bardzo wiele osób z zupełnie różnych 
środowisk i grup: studenci i bezrobot¬ 
ni, punki i dziennikarze, katolicy i 
trójmiejscy Ukraińcy - kogo tylko 
dusza zapragnie. Naprawdę bardzo to 
miłe. No a przy okazji i ciut zabaw¬ 
ne: większość przybyłych nie mogła 
skumać o co chodzi z tymi stoiskami 
przed koncertem - gdy Alians skoń¬ 
czył grać ludność zrozumiała dopie¬ 
ro, że dzięki nim może sobie na przy¬ 
kład zakupić kasetę przed chwilą słu¬ 
chanej kapeli, w prawdziwe osłupie¬ 
nie wprowadziły jednak co poniek¬ 
tórych winylowe płyty: a co to jest, a 
jak się tego słucha, a ile to trwa? Zu¬ 
pełny zaskok. Było naprawdę śmie¬ 

sznie. No ale żarty żartami, a okazało 
się, że naprawdę warto było nie zwi¬ 
jać stoiska po giełdzie, ale wytrwać 
na posterunku i stać aż do końcówki 
koncertu. 
Ale wróćmy pod scenę. Jako pierw¬ 
szy instaluje się dawno nie widziany 
w Trójmieście Alians. Szaleństwo na 
scenie, szał na widowni. Chłopaki 
odgrywają chyba wszystkie swoje hi- 
ciory z wszystkich okresów działal¬ 
ności, nie zabrakło i zabójczych co- 
verków, tudzież kilku nowych kawał¬ 
ków. Brzmienie Aliansu wzbogacone 
zostało o dźwięki trąbki, którą obsłu¬ 
guje nowy, piąty członek zespołu - to 
chyba dość duża niespodzianka, acz 
wynikająca w oczywisty sposób z ob¬ 

serwacji rozwoju grupy, 
lopaki z Aliansu to 
prawie profesjonali- 
i rutyniarze, nie gra- 
vięc raczej cienkich 
icertów - co wcale nie 
lacza, że brak im za- 
;ażowania i sponta- 
zności. Bardzo miłe 
kadziesiąt minut i 
ba wszyscy żałowali, 
ak krótko to trwało, 
em scenę na ponad 
godziny zajęli Fino- 
; z Hitmen 3. Ci, 
rzy sugerowali się 
iem, z którego pocho- 
członkowie zespołu 

i oczekiwali crustowego rzygnięcia ze 
sceny, szczerze się chyba zawiedli. 
Otóż Finom bliżej było raczej do 
Ameryki niż do najostrzejszych kapel 
ze swojego kraju. Mili mieszkańcy 
Skandynawii zaprezentowali secik 
przyjemnej dla ucha, melodyjnej nad¬ 
zwyczaj muzyczki, znakomitej do 
zabawy i tańca - nie ma się więc co 
dziwić reakcji publiczności i ciepłe¬ 
mu przyjęciu zespołu. 
No, ale przecież wszyscy i tak czeka¬ 
li na The Ukrainians. A ci bynajmniej 
nie zawiedli. Zagrali dość długi set 
kawałków z wszystkich płyt, okraszo¬ 
ny coverkami Velvet Underground i 
The Smiths. Przy takiej muzyce nie 
sposób się nie ruszać, nic więc dziw¬ 
nego, że publiczność bliska była sta¬ 
nowi amoku: tańce, hulanki, swawo¬ 
la, zabawa w grupkach i indywidual¬ 
nie, kółka i wężyki, przyśpiewki i 
hołubce. Uff, było naprawdę radośnie 
i zabawnie. Chyba nikt nie mógł się 
czuć niezadowolony tym wyśmieni¬ 
tym koncertem, (mp) 



V 
Siorka 

przeszłość przeszła 

pozostawiając 

smugi i zacieki 

przetończyć, wyganić 

zapalować, wyśmiewać 
No i znowu przedstawiamy secik 

wierszy nadesłanych przez różnych 

autorów. Zapraszamy, (mp) 

lewicowymi ideami 

spotkałem 18 letnią panienkę 

marzącą o założeniu rodziny 

faceta który skończył 

jako pies rzeczywistości 

kim oni są 

ja ich nie rozumiem 

a pani poseł parlamentu młodzieżo- 

» wego 

ma w sobie coś z pijanej dziwki 
to była krótka podróż 

tworzyć nie niszczyć 

przyszłość przyszła 

Beata 
miłość inna 

przytańczyła się 

pijana do serca bo 
pije z mego kufra 

tańczy z mego walca 

kufrzy z mego pijca 

walczy z mego tańca 

miła inność 

Kazałeś wyjść... 
W porządku, nie będę krzyczeć, 

nie powiem ani słowa. 

Spakuję tylko sukienki, 

zabiorę moje obrazy 

i słowa, które rozbiły się o ściany. 

Już idę. 

Zamknę za sobą drzwi, 

zrobię porządek w życiu. 

Nie będę płakać. 

Na stacji siądę na ławce 
...liść? Ach tak, jest jesień. 

Kazałeś wyjść więc wyszłam. 

(Autor nie dorobił się jeszcze tomi¬ 

ku, choć chyba już czas na to. Na ra¬ 

zie można się z nim skontaktować pod 

adresem: Krzysztof Lutowski / PO 

Box 28 / 85-798 Bydgoszcz 48.) 

(Autorka bynajmniej nie dorobiła 

się jeszcze tomiku, kontaktować się 

z nią można pod adresem: Magda 

Gulda, ul. Izabelli 20/20,01-738 
Warszawa-Żoliborz.) 

Marcin 

witaj 
usiądź 

rozgość się 

możesz zapalić 

porozmawiajmy 

pocałuj na 

do widzenia 

i przyjdź znowu 

kiedy wieczność 
minie 

(Dwa powyższe utwory pochodzą ze 

wspólnego tomiku wierszy Beaty i 

Marcina, dostępnego pod adresem 

wydawcy: „Pers” / ul. Batorego 33/1 

/ 58-300 Wałbrzych.) 

Krzysztof Lutowski 

„ To była krótka podróż ” 
wróciłem z podróży 

o jak dobrze mi to zrobiło 

oderwałem się z miejsca 

któremu mnie przeznaczono 

ruszyłem w drogę 

siejąc ziarno na zgubę babi łonu 
zakręcony pod niebiosa 

spotkałem kilku młodych 

politykierów 

nucących wyświechtaną melodię o 

zbawieniu ludzkości 



Radio. Jedno z mediów, znakomicie nadające się do wykorzystania w pankowyćh celach: puszczanie muzyki, wywia¬ 

dy z kapelami i „ciekawymi ludźmi", recenzje, relacje, informacje o koncertach, demonstracjach, alternatywny serwis 
njusowy i miliony innych zastosowań, znakomicie służ,ących promowaniuWażnych dla sceny niezależnej postaw i 

idei. Ostatnimi czasy w eterze powstało kilka luk, w arto w ięc Wciskać się, gdzie się tylko da, robić własne audy cje, 

choćby miały to być tylko kilkuminutow e pigułki słowno-muzyczne. Nie mówiąc już o tw orzeniu własnych, całkowi¬ 

cie już niezależnych i alternatywnych rozgłośni, ale to chyba na razie jeszcze przyszłość. Póki co, jak się okazuje 
mamy sporo swoich ludzi tu i tam, wystarczy trochę pomysłowości i samozaparcia^ żeby przekonać szefów lokalnych 

rozgłośni do udostępnienia antem^np. na godzinę w tygodniu. 

Mamy zamiar docierać do wszystkich panków prowadzących swe w łasne audycje, namaw iać ich do pisania krótkich 

tekstów o sw ojej działalności, zaw ierających praktyczne porady dla tych, którzy także chcieliby to robić. Rubykę tą 

otwiera dziś Ola ze Słupska, wokalistka zespołu Different. (żółci) 

Nowości dostępne w 
Trującej Fali: ° 

* .luggling Jugulars „...so 
fucking fed up!" (3,20,-), 

* A^athocles „For Front 

Wyzwolenia Zwierząt" (3,50,-), 

* Infekcja „Każdy robotnik..." 

(3,20,-), 

* Portobello Bones „Use Your 
Head — benefit na FWZ" (3,50.-), 

* Sedition „Farth Beat" plus 

bogato ilustrow ai£ hooklet z 

tłumaczeniami tekstów (4,50.-) 
Do każdej ceny dolicz koszt przttyjki!! 

TRUJĄCA FALA 
PO BOX 13 

81-806 SOPOT 6 

ALTERNATY 
WNE RADIO 

Wszystko zaczęło się od tego, że 

wiosną 1995 roku złapaliśmy 

kontakt z kolesiem, który posia¬ 

dał nadajnik radiowy i był bar¬ 

dzo otwarty na wszelkie inicja¬ 

tywy. Początkowo miała to być 

jednorazowa audycja z okazji 

obchodów Dnia Ziemi, ale 

spodobała nam się zabawa w ra¬ 

diowców, a osobnikowi prowa¬ 

dzącemu radio — my w charak¬ 

terze prezenterów' i zaowocowa¬ 

ło to godzinnym, cotygodniowym 

wydaniem Akcji Bezpośredniej 

— magazynu poświęconego sce¬ 

nie niezależnej, ekologii, kontr- 

kulturze itp. Robiliśmy ten pro¬ 

gram pół roku, aż do przerwy w 

nadawaniu spowodowanej czę¬ 

ściowo potrzebą modernizacji 

nadajnika, a częściowo przez kło¬ 

poty z policją, która postanowiła 

dokonać likwidacji pirackiej ra¬ 

diostacji, jaką było Radio Mło¬ 

dych. Na szczęście stało się to już 

po zakończeniu nadawania i nie 

miało żadnych poważniejszych 

konsekwencji. Jeśli chodzi o za¬ 

wartość naszej audycji, to stara¬ 

liśmy nie ograniczać się do za¬ 

powiadania i puszczania muzy¬ 

ki. Korzystając z tego, że prze¬ 

bywały w Słupsku dziewczyny z 

krakowskiej FA, przeprowadzi¬ 

liśmy z nimi mały wywiadzik na 

żywo, gościliśmy też zer.pół Stra¬ 

cony, z Kołobrzegu, który wła¬ 

śnie nagrywał się wtedy w stu¬ 

dio w naszym mieście. Przeważ¬ 

nie publicystyki i muzyki było pół 

na pół, kiedy nie udawało nam 

się ściągnąć żadnych gości, sami 

przygotowywaliśmy jakiś temat 

przewodni audycji. Była więc 

Akcja Bezpośrednia poświęcona 

prawom zwierząt, ruchowi Stra- 

ight Edge itp. Radio dysponowa¬ 

ło także swoją skrytką pocztową, 

tak że mieliśmy możliwość otrzy¬ 

mywania listów. 

Trudno mi porównywać robienie 

audycji w radiu pirackim i legal¬ 

nym (z tym ostatnim miałam tyl¬ 

ko sporadyczne kontakty). Minu¬ 

sem był sprzęt: na wyposażenie 

radia składał się nadajnik o mocy 

5 Wat, mała konsoleta i dwa 

magnetofony. Natomiast plusem 

pirackich rozgłośni jest na pew¬ 

no większa swoboda nadawania. 

W Radiu Młodych jedynym 

ograniczeniem było to, abyśmy 

nie przekraczali czasu antenowe¬ 

go o więcej niż pół godziny i żeby 

nie za często stosować niecenzu¬ 

ralne słowa. Zasięg nadajnika 

obejmował całe miasto, a po 

wznowieniu działalności na po¬ 

czątku lutego, zasięg nadawania 

ma znacznie wzrosnąć, a moc 

nadajnika ma wynosić 20 Wat. 

Z racji niedochodowego statusu 

radia, dużą część programu mo¬ 

gły stanowić tzw. alternatywne 

audycje: oprócz naszej Akcji 

Bezpośredniej, emitowane były 

reggae’owe Trzy Kolory, dla 

miłośników muzy spod znaku 

Biohazard — Noise Attack, a 

także — magazyn rave’owców. 

Była to ekstra sytuacja, raczej 

niemożliwa w jakimkolwiek ko¬ 

mercyjnych słupskim (i nie tyl¬ 

ko) radiu. Ola 

Za podsunięcie pomysłu założe¬ 

nia tej rubryki i za masę infor¬ 

macji do jej pierwszego wydania, 

serdecznie dziękujemy Adamowi 

z Raciborza. 



imionach zapaliło 
czasem bywa i tu 
bagażem doświadc 
i... powstał płomiei 
Naszymi poczynał 
aczkolwiek muzyt 
straight edge. To, 2 

oznacza, że nie rui 
mamy nadzieję, jf 
indywidualnej e\l 
którym każdy poa 
głupcami, zarzek" 
Łączy nas współn\ 
której to poświęci 
i... przyjaźń, jakże 
Chyba nie muszę dc 
nas zaprosicie. 
W tej sprawie, jak i 
Military Fly i Stan 
Adam Sanocki / u 
tel.. (0-36) 15473C 

Blask to młoda kapelka grająca szybki h 

Sylwia). Oprócz nich, w zespole grają: R 

gitara i Kamiona - bass. 
Teksty sąniezbyt skomplikowane, ale zw 

wszystkich, jest w nich mowa o wielkich^ 

(,,Prawda religijnej propagandy”)X 
„Wcielenie”). 
Warunki koncertowania: zwrot kosztów; v 

i ewentualnie nocleg. Dodatkowe warUn 

dwa przejścia, trzy blachy i blacha „d/» ( 

Kontakt: Paweł Wasilewski / ul. Daszyn: 



RFUCK THENPl 
Uf iPOLiTICS 

THEJfIOLEMCE 

i hard-core crust na dwa wokale (Mały i 

Rober - gitara, Kropek - bębny, Marcin - 

zwięzłe i proste. Chdzi o to, by trafiały do 

korporacjach („Krwawe interesy”), religii 

Społeczeństwie (,,Społeczeństwo”, 

''wyżywienie (lub trochę kasy najedzenia) I inki dotyczące perkusji to: dwie centrale, | 

/onek”. 

mskiego 13/28 /11-500 Giżycko. 

ch młodzieńców o pięknych, słowiańskich 
o się do Blaze całkiem niedawno. Jak to 
u członkowie wystartowali z pewnym 
iczeń, który skumulowany zaiskrzył się 
eń. 

łaniami nie kierują żadne przykazania, 
ycznie jesteśmy inspirowani przez nurt 
, że nie posługujemy się wytycznymi nie 
aamy żadnych zasad. Posiadamy je, ale f są to przymioty naturalne, nabyte w 
„ ilucji. Życie to nieustanny wybór, w 
ytfzedza następny, tak więc bylibyśmy 

się do końca i określając, 
ty,ciepły stosunek do sceny niezależnej, 
jfmy dużo naszej energii, wegetarianizm 
e pomocne we wspólnej pracy. 
Jopisywać, że z chęcią zagramy tam, gdzie 

i w innych (również w sprawie koncertów 
nd Alone), piszcie na adres: 
ul. Opawska 82c/3 / 47-400 Racibórz / 
10. 

NIE POWIEMY CI JAKIM MASZ BYĆ 
CZŁOWIEKIEM,TO CO ROBISZ POWINNO, 
WYPŁYWAĆ Z TWOJEGO SERCA 

A NIE Z NASZYCH UST. 

SZWINDEL 
FACTORY 

nie ma sensu opowiadać o nas, 
muzyka zrobi to najlepiej 

nie wymyślamy sobie problemów, 
nie tworzymy ilużji,zjawiwszy się 
na tym świecie zastaliśmy go takim , 
jaki jest - zniszczonym przez ludzką 
głupotę,doprowadźonym na granicę 
upadku,rządzonym przez pieniądze, 
politykę i przemoc 

oto nasze wołanie o zrozumienie, 
o pokój,miłość i wolność,dla nas 
słowa te nigdy nie straciły znaczenia! 

kontakt: tel.(022) 6417039 
AREK CZYŻEWSKI 02-777 Warszawa 
ul.Puszczyka 17/19 m.10 



„Dzieci wojny” („Children Of War”) 

Świat widziany oczami dziecka, 

musi być bardzo przerażający 

nikt nikogo nie kocha, 

wszyscy walczą między sobą 

dzieci wojny nie rozumieją 

podziałów między ludźmi 
wojen i zabijania w imię 

zysków i chciwości 

Ich pytania się ucisza, 

każe im się akceptować, 

ale gdzieś na dnie ich dusz 

rodzi się pytanie: dlaczego? 

Oślepiane kłamstwami, 

omamiane pozorami bezpieczeństwa 
ale ich oczy widzą tylko 

cierpienie i ból, śmierć i zniszczenie 
same wkrótce stać się mogą 

pożywieniem dla psów 

zakute w kajdany — niewolnikami 

do końca życia 

Taki jest świat 
widziany oczami dziecka 

z niewinnych marzeń 

rodzi się szaleństwo 

religijne fanaberie ' .Opuszczony" (..Abandoncil") 
nazvwają świętą wojną Nie chcesz spojrzeć, przechodzisz nic nie mówiąc 

ale wszyscy wiemy, o co tak naprawdę walczą toJeszczeJeden Zebrak- skazan> ™ P<>"olną śmierć 
Nawołująnas.'zebvśmv poszli za nimi niesłyszalny krzyk w mrokach zimnej nocy 

Ale my odpowiadamy: nigdy! um,era “nurzany w śmieciach i brudzie 

Otwórz oczy, może zobaczysz o co w tym wszystkim chodzi to znak czasu 
giń w ich świętych wojnach, broń ich praw 

baw się w ich politykę, przyłącz się do ich gry 

uw ierz w ich kłamstwa 

to wszystko strata czasu 
nigdy nie podnoś głowy, 

wierz we w szystko, co mów ią 

nigdy nie wysuwaj się przed szereg, 

bo tak naprawdę jesteś niczym 

Żyj tak jak mów ią 

Dawaj dupy — to jedyny sposób na przetrwanie 

Ale jest jeszcze inne wyjście: 

bądź sobą, żyj tak jak chcesz 
i mów , kurwa, nie! Na drugi 

czy ty kurw a naprawdę nie widzisz 
tej masy potrzebujących lu9zi 

możesz zamykać oczVj 

ale oni nie znikną 

zakryj twarz i uciekaj do domu, 

kiedy oni zaczną grzebać w śmietniku, 

zdrapywać resztki z twoich talerzy 

ty wciąż wyrzucasz jedzenie, 

a oni głodują 

„Bomby wybuchają” („Bomb Blast”) 

Zdeformowane ciała leżąńa ulicach, 
krzyki, j ęk i, śm ierć 0 

Bomby wybuchają 
Błysk, wszystko pokrywa nuklearny pył 

upadek, śmierć, krew 

Bomby wybuchają 

Dlaczego nie chcesz zobaczyć, 

dlaczego nie chcesz zrozumieć 

stoimy w przededniu zagłady. 

„Walka klas” („Class Warfare”) 

Na drugim końcu miasta, mieszkają ludzie, którymi pogardzam 

nie c&cąsjftjrzeć mi w oczy, gdy mijamy się na ulicy 

bo wiedzą, że ujrzeliby tam prawdę 

, to klasa panów, mistrzów, jebana bogata tłuszcza 
Walka klas ^ o 

W tej chwili, gdy tu jesteś©}. 

kolejny biedak niew innie cierpi. ° 
I przez jebane zabawy bogaty ch, 

tych bezwzględnych krwiopijców c 0 

Walka klas 

Wszystkie teksty pochodził z najnowszej 
płyty Misery,, Who 's The Fool...tłum. nip. 



ftW's4lS<¥ 

technologia. Zawierają muzykę jak 

kasety czy winy l, i kupujesz je by jej 
posłuchać. A te gadki PC^^litical 

Correct) punków o multikorpora- 

cjach... W tej chwili w Stanach jest 

tylko pięć tłoczni winyli, a tłocz- 

ni kompaktów jest prawdopo- 

musisz ich robić 

Mieliście ja- 

kłopoty z 

torami'. 

S: Tak, byliśmy robieni 

w chuja. Intellectual Convul- 

^ sion nie zapłacili nam tyle, ile 

obiecywali. Jest znaczna różnica po¬ 

między liczbą płyt za które nam za¬ 

płacili, a liczbą która w rzeczywisto¬ 

ści została wytłoczona. W sumie wy ¬ 

chodzi na to, że dostaliśmy około 9 
centów za płytę. Nigdy nie byłem w 

tym dla pieniędzy, ale to wygląda jak 

zniewaga... na scenę '. 

J: Ten wpływ istnieje, ale niektórzy John. zdaje się że planowałeś stwo- 

ludzie idą w tym tak daleko, że prze- rżenie studia nagraniowego? 

się to w 
nowy fa- 

szyzm. 

Zaczy- 

n aj ą 
próbo- 

S: Profane dal na nią pieniądze, to 

wszystko, he, he... Znamy Dana od lat, 
zaproponował nam wydanie płyty, 

więc stw ierdziliśmy , że trzeba ją w 

końcu nagrać. 
J: Tak, znamy Dana od jakichś dzie¬ 
sięciu lat i jest św ietnym kolesiem. 

PE jest całkiem dobrym wydawnic¬ 
twem jak sądzę, choć sporo ludzi zda¬ 

je się ich nienaw idzić, bo nie są na 
tyle politica! correct, na ile ci ludzie 

by chcieli. Także Skuld, który wydał 
tę płytę na winylu (PF. zrobiło CD), 

wy daje świetne płyty, np E.O.M., he. 

masz ro¬ 

bić. W 

.Pierdol 

się, me 
mów mi 

co mam 

robić, 

nie o to 
c h o d z i 

Jakie jest wasze podejście do kom¬ 

paktów? 



J: W mojej piwnicy? Szczerze 
mówiąc zająłem się nim na krótko 

przed przyjazdem tutaj, więc skończę 

dopiero po powrocie. Chcę nagrywać 
dema punkowych kapel, nagrałem ich 

już sporo w piwnicy. Jest sporo ze¬ 
społów, które chciałbym nagrać w tym 

studiu — Codę 13, State of Fear, 
Murdered, kolesie z okolicy... 

Dlaczego gracie 

trasę właśnie z 

Extinction Of 

Mankind? 

ze sobą. 

Znaliście ich 

wcześniej? 

S: Nie. Mieli¬ 

śmy płyty, to 

wszystko... 

A czy zauważy¬ 

liście, że przez 

to, że jesteście 

zespołem z 

Ameryki więcej 

ludzi zwraca 

uwagę i bawi 
się podczas wa¬ 

szego występu? 

J: Tak, spo¬ 

strzegliśmy to i 

nie podoba nam 

się to. Nie chce¬ 

my mieć nic 

wspólnego z ta- 

kimi akcjami, 

że zespół jest 
lepszy, bo jest z 

Ameryki. 

I jak idzie wam ta trasa? 

S: Całkiem, całkiem. Podróżu-g 
jemy niemal umierając z głodu | 

i zimna. Jak dotąd byliśmy v 
Niemczech, Austrii, 

Włoszech, Słowe¬ 
nii, Czechach, no^ 

i mamy za s 
dwa bardzo zim¬ 

ne dni w Polsce. 

koncertów w Stanach? 

J: N ie gramy za bardzo tras w Stanach, 

bo musisz na każdy koncert jechać 12 

godzin 

Porozmawiajmy więc może o wa¬ 

szych starszych nagraniach, które są 

teraz praktycznie niedostępne. Czy 

chcielibyście je wznowić? 

S: Bardzo byśmy tego chcieli gdyby 

tylko było to możliwe. Pierwsze pły¬ 

ty wydawaliśmy sami i jedna z tłocz¬ 

ni zbankrutowała, dlatego taśma mat¬ 

ka zaginęła, musielibyśmy więc wejść 
do studia i nagrać ten materiał jeszcze 

raz, co jest możliwe... Ciągle ich do 
tego namawiam, bo zrobiliśmy tylko 

po 1000 egzemplarzy tych wydaw¬ 

nictw, nie mieliśmy pieniędzy na wię¬ 

cej. 

Powiedz coś o Minneapolis, bo bez 

wątpienia miasto to wyróżnia się na 

punkowej 

m u 

S: Nie ma 
w tym mc 

wielkiego. 

Mieli grac 

trasę w tym 

tych 

miejscach 

my, 

więc kolo. 

który robił 

tę trasę po¬ 

łączył nas 



pie świata.... 

S: Podróżowałem sporo po Stanach i 

świecie i jak dotąd Minneapolis jest 

najlepszym miejscem do mieszkania 

jakie znalazłem. Przyczyna tkwi chy¬ 
ba w ludziach tam mieszkających, są 

otwarci, przyjacielscy. Poza tym moż¬ 
na tam żyć na przyzwoitym poziomie, 

ceny są w miarę rozsądne, dosyć ła¬ 

two jest znaleźć pracę. Jedyną złą 

stroną tego miasta jest pogoda, tem¬ 

peratura dochodzi nieraz do minus 40 

(Farenheita?). Tak więc w Polsce czu¬ 

łem się prawie jak w domu... 

Sąjakieś miejsca do grania koncer¬ 

tów? 

S: Nie ma ich zbyt dużo. Jedno nazy¬ 

wa się Bar in Shelter (chyba), ale to 

praktycznie tylko piwnica, było też 

Drumley Studio, w którym próbowa¬ 

li nie płacić czynszu i opłat, no i oczy¬ 

wiście zamknię- to je. 

sławetnym Emma Center? 

S: Zostało zamknięte kilka lat temu. 

To było miejsce pełne „politycznie 

właściwych’ ’ altematywistów z zero¬ 

wym poczuciem humoru i luzu. 

W waszych textach można się dopa¬ 

trzyć akcentów socjalistycznych, czy 

macie coś wspólnego z tą 

ideologią? 

lejna forma rządów, które mówią ci 

rób to, nie rób tego. Jest kupa socjali¬ 

stów w Minneapolis, którzy tak się 

zachowują: zrób to, zrób tamto — pie¬ 

przyć to! 

Czy uważacie się więc za kapelę za¬ 

angażowaną politycznie? 

J: Nienawidzimy polityków i polity¬ 

ki i nie chcemy się w to angażować, 

bo powoduje to tylko konflikty i inne 

gówniane rzeczy. 

Więc o czym śpiewacie? 

J: Śpiewamy o czym chcemy. Bar¬ 
dziej o osobistych odczuciach, niż o 

politycznych ideach. Nie jesteśmy 

żadnymi socjalistami czy politykami 

w ogóle. 

Kontakt z zespołem: 

Jon 

3629AldrichAve. So. 

MPLS., MN 55409 USA 



ABSCONDED / BEYOND DE- 
SCRIPTION „Japan mcets Hol¬ 
land” EP 
Japonia spotyka Holandię, dosłownie 
i w punkowej przenośni. Z jednej stro¬ 
ny tej płytki atakuje ostry, bezkompro¬ 
misowy japan core w wykonaniu Bey- 
ond Description, skądinąd coraz aktyw¬ 
niejszej załogi z kraju wschodzącego 
słońca (czyżby rodziła się nowa potę¬ 
ga na miarę B.O.D. — wszystko wska¬ 
zuje, że tak, split single, a Hideyuki 
także prowadzi swoją wytwórnię, he, 
he). Druga strona natomiast pozwala 
na relaks — Absconded z kraju join- 
tów i tulipanów pogrywają miły dla 
ucha i powracający do łask old school 
hard core. Jest tu trochę czadu i trochę 
melodii, fajnie. Bardzo miłe połącze¬ 
nie ogólnie i świetna okładka. (0 
WICKED W1TCH / P O. Box 3835 / 
1001 AP Amsterdam / Holandia. 

ANTI POLITIC „jak możemy ocze¬ 
kiwać” MC 
Debiutancka kaseta zespołu, w którym 
wokalnie udziela się znany ze swej 
działalności na niezależnej scenie Łu¬ 
kasz Kaugan, przynosi kilkudziesięcio¬ 
minutową dawkę zdrowego dosyć 
hardcore punka. Muzycznie zespół 
Ameryki na pewno nie odkrywa, mo¬ 
mentami popada niestety w niezdarny 
schemat grania prostackiej łupanki, ale 
zasadniczo próbuje wypracować wła¬ 
sny styl. Drażnić może ciut brzmienie 
gitary i to, że linia wokalu jest jakby 
zupełnie obok linii melodycznej, ale 
nie mogło być inaczej wobec faktu, że 
teksty mają charakter deklaracji ideo¬ 
wych i jako takie łatwe do zaśpiewa¬ 
nia na pewno nie są. Chłopaki są bar¬ 
dzo zaangażowani, teksty świadczą o 

zajęciu dość jednoznacznej postawy 
wobec religii, polityki, niszczenia śro¬ 
dowiska. Kasetka nie zabija, ale warto 
jej posłuchać. Takie granie powinno 
trafiać do młodych kolesi, którzy do¬ 
piero zaczynają szukać i często wszy¬ 
stko kończy się na gównach wydawa¬ 
nych w oficjalnych firmach - bezbłęd¬ 
ne źródło inspiracji do przemyśleń i po¬ 
szukiwań, które ułatwić może zamie¬ 
szczona na wkładce długaśna lista 
przeróżnych ważnych adresów, (mp) 
QRVA S1STEMA/ Grzegorz Horbacz 
/ PO Box 13 / 76-200 Słupsk. 

ASSRASH „Savc For Your Doomed 
Futurę” EP 
Kolejny dowód na to, że Minneapolis 
to najważniejsze chyba w tej chwili dla 
amerykańskiego crusta miasto w USA. 
Nie jest to co prawda objawienie na 
miarę State Of Fear czy Codę 13 - 
ostatnich nóweczek z miasta, w którym 
ukazuje się „Profane Existence”, ale i 
tak epka jest z chlebkiem. Assrash nie 
ma aż tak crustowego brzmienia jak 
wymienione przed chwilą kapele. Mu¬ 
zyka na tej epce jest bardziej bałaga- 
niarska i chyba w większym stopniu 
bazuje na patentach i rozwiązaniach 
wprost z 1984 roku: ultra czadowy, 
crustujący punk w najlepszym starym 
stylu. Sądząc po docinkach i zdjęciach 
z „Profane” i kilku tekstów na tej płyt¬ 
ce, chłopaki w piciu, jak i w graniu - 
nie pierdolą się nic! No i fajno. Te ka¬ 
wałki, które akurat nie opowiadają o 
tym, jak to jest być najebanym, traktu¬ 
ją o tym, że nie ma co litować się nad 
dostającymi w dupę gliniarzami, bo oni 
przecież nie zamierzają wysyłać wią¬ 
zanek rodzinom swoich ofiar, o tym, 
kto rządzi współczesną Ameryką i kto 
kieruje zgubnym dla ludzkości wyści¬ 
giem szczurów. Jeśli dodamy jeszcze, 
że płytkę uzupełniają fragmenty dialo¬ 
gów z gitami, a dołączony jest do niej 
plakat z hasłem „Powywieszać wre¬ 
szcie tych jebanych panków!” i stosow¬ 
nym obrazkiem - wszystko będzie już 
chyba jasne, (mp) 
PROFANE EXISTENCE / P.O. Box 
8722 / Minneapolis MN 55408 / USA. 

BATTLE OF DISARM / SUBCAOS 
split EP 

BOYCOT „Only Stupid Bastards 
Help Epitaph” EP 
Nóweczka z firmy znanej z zajebi¬ 
stych kolorów winyli i świetnych płyt 
koncertowych wita okładką wzoro¬ 
waną na pamiętnym longu Conflictu. 
No cóż, zmieniają się nazwy, ale 
problemy wciąż te same... Boycot to 
młoda ekipka z Holandii, próbująca 
odtworzyć w swej muzyce i postawie, 
prezentowanej w tekstach i artykule 
we wkładce ducha anarcho-punko- 
wych załóg z przełomu lat siedem¬ 
dziesiątych i osiemdziesiątych. Jeśli 
chodzi o muzykę, robią to w sposób 
dość miły, nie powalający jednak. 
Brak tu tego zajebistego brzmienia, a 

No i znowu spotkanie dwóch kultur na 
jednym krążku, ale tym razem muzyka 
grana przez oba zespoły nie różni się 
zbytnio. Dokonań B.O.D. nie trzeba 
chyba nikomu przybliżać, bo recenzja 
któregoś z ich splitów jest obecna pra¬ 
wie w każdym numerze Żółtych (do¬ 
prawdy szkoda, że ich zapowiadana 
jesienna trasa po Europie nie wypali, 
no ale może next jer). Portugalczycy z 
Subcaos to też znana firma i nie spu¬ 
ścili z tonu, grając chaotycznego pun¬ 
ka z wydzierającym się wokalem. A 
żeby było trudniej śpiewają raz po an¬ 
gielsku, raz po fińsku, a innym razem 
w swoim ojczystym języku. Obie ka- 
pelki fajne i żadna nie jest lepsza od 
drugiej.'Trzeba jeszcze dodać, że sin¬ 
giel wydany ładnie, spora okładka, fot¬ 
ki, czaszki, wojna i te sprawy, (f) 
D.I.Y. RECORDS / RYUJI AS AD A / 
102 NAKANE HOUSE / 3-25-20 KO- 
ENJ1 MINA Ml / SUGINAM1-KU / TO- 
KYO 166 /JAPAN. 



i gitarka brzmi nieco żenadnie. Ale i 

tak jest nieźle. Tekstowo zaś kapelka 

wypowiada się na temat „odrodzenia 

punka”’i wielkiej kasie z tym zwią¬ 

zanej, a także: multikorporacji, 

homofobii i religii. Fajna rzecz. Acha 

- zajebisty, hołmbojowo pomarańczo¬ 

wy winyl! (mp) 

AXIOME PRODUCTION. Adresu 
brak, ale dostępne u nas. 

CANDIRIA „Deep Into The Men- 
tal” EP 
Płytka ta jest pierwszą produkcją no¬ 

wopowstałej wytwórni Devastating 

Soundworks. Ale to wbrew pozorom 

nie żadni debiuanci - to po prostu 

nowa nazwa znanej i popularnej swe¬ 

go czasu Squat Or Rot Records, dzięki 

której światło dzienne ujrzało wiele 

pozycji z Nju Jorku. Candiria to także 

kapela z tego miasta, które ostatnio jak¬ 

by przestało się liczyć na scenie nieza¬ 

leżnej - nie mówiąc oczywiście o ca¬ 

łych zastępach bajohajowych kapel z 

Brooklynu, ale nie o tym teraz... Dwie 

nówki z Devastating Sounworks udo¬ 

wadniają, że kryzys może zostać wkrót¬ 

ce pokonany - coraz więcej ciekawego 

zaczyna się dziać w nowojorskim 

podziemiu: panki grająrazem zjazzma- 

nami, coraz więcej kapel eksperymen¬ 

tuje z samplami i wydaje się szukać 

granic możliwości muzyków i słucha¬ 

czy. Ale do rzeczy: Candiria to bardzo 

ciekawa grupa, prezentująca na tym 

kawałku winylu dwa bardzo długie i 

urozmaicone kawałki. Ich muzyka to 

zlepek ostrego metalu, ciężkiego grin- 

du, pokręconego grania rodem z prze¬ 

ciwległego wybrzeża USA i... najczy¬ 

stszego jazzu. Wychodzi z tego muzy¬ 

ka tak ciekawa i oryginalna, że dopraw¬ 

dy warto poszukać tej płytki, (mp) 

DEYASTATING SOUNWORKS / PO 
Box 20691 / New York / NY 10009 / 
USA. 

CATTLE PRESS „Showered In The 
Love Of The Abhorer” EP 
Druga nówka z Devastating Soun¬ 

dworks to również kapela z Nowego 

Jorku, w składzie której pojawiają się 

m.in. ludzie ze znanej tu i ówdzie ka¬ 

peli 13. Ledwie trzy kawałki, kilkana¬ 

ście minut muzyki, a rozwala jak mało 

co. To muzyka końca, końca wszyst¬ 

kiego, muzyka napięta aż do granic. 

Ultra ciężkie brzmienie, brudny, war¬ 

czący i niemal bolesny nojz, świdrują¬ 

ce niekiedy gitary, miażdżący bas, a 

wszystko przesterowane na maxa. Do 

tego niesamowity, apokaliptyczno- 

schizofreniczny wokal, pełen rozpaczy 

i bólu. Taka muzyka jest w Stanach 

coraz popularniejsza ostatnio - koniec 

wieku? Kapela wyraźnie progresywna, 

udowadniająca że w Nowym Jorku 

znowu zaczyna się jakiś pozytywny 

ferment. Słuchanie tej epki po prostu 

boli, ale spróbować trzeba, (mp) 

DEYASTATING SOUNDWORKS. 

CHRISTDRIVER s/t EP 
Nazwa tego zespołu (w połączeniu z 

kałachem) obijała mi się o oczy i uszy 

już od dawna, ale usłyszeć dane mi go 

było dopiero na tym singlu. I muszę 

przyznać, że się nieco zdziwiłem, bo 

choć PE wydaje rzeczy rozmaite, to 

czegoś takiego się nie spodziewałem za 

bardzo. Bo to nie żaden tam punk rock, 

a industrial w formie buldożera (i to 

solidnych rozmiarów). 2 super ciężkie 

i wolne kawałki rozwalają czaszkę tak, 

jak potrafił to zrobić swego czasu God- 

flesh. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że 

Christdriver nie wpadnie w szpony ja¬ 

kiejś metalowej wytwórni i czekać na 

fuli LP już zapowiadany przez PE, a 

poczekać naprawdę warto! (0 

PROFANE EXISTENCE. 

CHOSEN CHOICE „Think For Yo- 
urself” MC 
O tej kapelce zaczęło być dość głośno 

w ostatnim czasie. Wiadomo było tyle, 

że pogrywa tu jeden z byłych człon¬ 

ków lóblińskiego Amenu, który jest po¬ 

stacią co najmniej ciekawą, a przeby¬ 

wa od jakiegoś czasu poza granicami 

naszego kraju. Nie ma w tym chyba 

żadnego zaskoczenia, że to właśnie 

Lagart wydał debiutancki materiał ze¬ 

społu. Niemiłe wrażenie robi niestety 

nie najlepsza jakość techniczna tej ka¬ 

sety, ale doprawdy warto się przemóc 

i wysłuchać jej dokładnie. Zespół gra 

zasadniczo w myśl zasady: równo i bez 

oglądania się - do przodu, niekiedy jed¬ 

nak pokazuje, że nie jest tuzinkową 

załogą, którą można spokojnie wrzu¬ 

cić do jednego wora z wieloma inny¬ 

mi: zwolnienia, odjazdy gitary, cuda 

niewidy. Końcowe utwory uzupełnio¬ 

ne są wstawkami w postaci gadek poli¬ 

tyków wygłaszanych na „kongresie 

europejskim w 1965 roku” (?). No i 

rzecz bardzo ważna: trzeba zwrócić 

uwagę na bardzo fajne teksty - na 

pierwszy rzut oka: zwykły pankowy 

banał, kilka linijek o faszyzmie, poli¬ 

tykach, wegetarianizmie, z czasem oka¬ 

zuje się jednak, że każdy z tekstów ma 

w sobie jakiś haczyk - myśl, która daje 

prosto między oczy. Miła, warta zau¬ 

ważenia rzecz, (mp) 

LAGART FACTORY / Paweł Sikora / 
PO Box 7 / 20-530 Lóblin 5. 

COEXIST/MRTVA BUDOUC- 
NOST split EP 
Rozpad Czechosłowacji nie spowodo¬ 

wał bynajmniej zerwania wszystkich 

więzów między scenami niezależnymi 

działającymi w obu tych krajach. 

Świadczyć może o tym choćby ta płyt¬ 

ka: wydana przez czeską wytwórnie, 

zawiera nagrania czeskiej Mrtvej Bu- 

doucnosti i słowackiego Coexistu, 

którego na dodatek jeden członek jest 

Czechem. Punk bez granic jednym sło¬ 

wem. Po tych zawiłych wyjaśnieniach 

personalno-politycznych przejdźmy 

wreszcie do recenzji tej niezwykle cie¬ 

kawej płytki. Zaciekawić może już jej 

okładka: po jednej stronie zdjęcie dzie¬ 

ci należących najpewniej do jakiegoś 

afrykańskiego plemienia, grających na 

odjechanych instrumentach, po drugiej 

- szokujący obrazek z testów papiero¬ 

sów: dwa unieruchomione króliki ze 

specjalnymi maskami przytrzymujący¬ 

mi papierosy w ich pyskach - pamię¬ 

taj, przed zapaleniem kolejnego papie¬ 

rosa, że przemysł tytoniowy także te¬ 

stuje na zwierzętach!!! Obie kapele gra¬ 

ją szybki, mocno crustowaty i wysoko 

energetyczny punk z mocno zaangażo¬ 

wanymi politycznie, społecznie i eko¬ 

logicznie tekstami. Coexist robi to w 

sposób bardziej wyrafinowany, ciut 

więcej w ich muzyce kombinowania, 

bardziej po ludzku brzmią wokale, 

Mrtva Budoucnost to, sądząc z nazwy, 

jacyś desperaci: jadą na złamanie kar¬ 

ku, zwalniając rzadko i nie pierdoląc 

się raczej, pani zaś z panem na woka¬ 

lach drą się niemożebnie, wzorując się 

najwyraźniej na kilku znanych kapel- 

kach z równie górzystej jak ich ojczy¬ 

zna Szkocji. Zajebista rzecz, poleca- 



my szczerze! (mp) 

INSANE DISTRIBUTION / Barvak / 
PO Box 6 / 501 01 Hradec Kralove / 
Czechy. 

CRASS „You’11 Ruin It For Every- 
one” LP 
Kiedy kilka miesięcy temu oglądaliśmy 

z Filipem reklamówki tej płyty, nie 

chciało nam się raczej wierzyć, że coś 

z tego wyjdzie. A jednak - proszę pań¬ 

stwa: koncertowy, pełnowymiarowy 

longplej legendy anarcho-punka, bry¬ 

tyjskiego zespołu Crass. Koncert po¬ 

chodzi z roku 1981 i jest świetnie na¬ 

grany - jakość jest naprawdę z chleb¬ 

kiem! Materiał ten ukazał się już trzy 

lata temu na kompakcie, winylowe zaś 

wznowienie ma pełną akceptację za¬ 

równo członków zespołu, jak i wytwór¬ 

ni Pomona Recs, która wyprodukowa¬ 

ła wersję cd. Co tu dużo pisać: co ka¬ 

wałek to bardziej znany, pojawia się 

większość crassowych klasyków, daje 

się odczuć zajebistą atmosferę płyną¬ 

cą ze sceny, która towarzyszyć musia¬ 

ła wszystkim chyba poczynaniom tego 

unikatowego nawet dziś muzyczno-ide- 

ologicznego kolektywu. Żeby było je¬ 

szcze przyjemniej do płytki dołączona 

jest dwustronicowa zaledwie, ale bo¬ 

gata w informacje wkładka, a winyl ma 

bardzo cieplutki, brązowawy kolor. 

Trzeba mieć, bez żadnych wątpliwo¬ 

ści... (mp) 

AXIOME PRODUCTIONS - adresu 
brak, ale można zakupić u nas!!! 

CRIPPLE BASTARDS/PSYCHO- 
TIC NOISE „Addicted To Hatred”/ 
„Contra el arte de matar” split EP 
Epka ciutkę już przeterminowana, ale 

dopiero teraz u nas dostępna, więc re¬ 

cenzujemy. Wzrok cieszy już okładka: 

relaksująca zieleń po stronie włoskiej 

i bajeczne kolorki po - hiszpańskiej, 

poza tym bardzo obszerna jest wkład¬ 

ka, zawierająca teksty, ciut fotek i gra¬ 

fiki. Włoscy szaleńcy prezentują ma¬ 

teriał nie odbiegający zbytnio od ich 

poprzednich dokonań: nieskrępowany 

niczym żywy ogień ultra radykalnego 

czadu, kilkunastosekundowe pełne zło¬ 

ści nieoszlifowane perełki. Wyrzygiwa- 

ne teksty wyrażają bunt przeciwko złu 

tego świata. No, a przy tym sporo w 

tym jaja. 1 fajno. Strona hiszpańska to 

kilkanaście kawałków w wykonaniu 

nieznanego chyba wcześniej szerzej ze¬ 

społu, prezentującego podobny jak 

Włosi rodzaj ekspresji. Ciut zabrakło 

jednak polotu i spontanu, wobec cze¬ 

go ten mjuzik brzmi raczej ociężale i 

zbyt topornie, by mógł zachwycać, 

(mp) 

BOEZIE-BUZE PH / Boudewijnvest 
76 / B-3290 Diest / Belgia. 

DEAD SILENCE „Heli, How Could 
Wc Make Any Morę Money Than 
This?” EP 
Nowa seria epek wydanych przez pręż¬ 

ną Profanową ekipkę to same mniody! 

Oto kolejny z nich: kapela istniejąca 

jakiś czas temu, dość istotna dla ame¬ 

rykańskiej sceny sprzed kilku lat, po¬ 

tem zamilkła na jakiś czas by odrodzić 

się w postaci tego singielka. Załoga z 

Denver to nieźli cynicy o czym świad¬ 

czy grubaśna wkładka, czy wręcz zi- 

nek dołączony do płyty, a zawierający 

oprócz tekstów wszystkich kawałków, 

bezlitosną satyrę na amerykański 

„punk-revival” w ostatnim roku, na 

Green Dayu, NOFX, Bad Religion i 

Offspringu i im podobnym kapelom nie 

została sucha nitka - mogą spokojnie 

zbierać zabawki i iść do domu. No a 

co prezentuje w zamian Dead Silence: 

postawę non-profit, DIY, odpowie¬ 

dzialność za swoje słowa a przy okazji 

- kawał naprawdę zajebistej muzyki. 

Trzy dłuższe utwory, opierające się na 

fundamentach najstarszej szkoły ame¬ 

rykańskiego hardcore’a, polane lekko 

emo-core’owym sosem i co w nich chy¬ 

ba najciekawsze: skonstruowane na 

podobieństwo crassowo-conflictowych 

suit, w których wielokrotnie zmienia się 

rytm, a poszczególne motywy to poja¬ 

wiają się to zanikają. Nowatorskie to 

wszystko dosyć, mimo wyraźnego 

oparcia na tradycji. Sam mniut. Dodać 

do tego trzeba długie i mądre teksty o 

obecnej sytuacji w Ameryce, o fałszu 

wyborów, o popadaniu w codzienne 

schematy, zabijające indywidualność i 

wolę dokonywania zmian. Mądre to i 

ważne. Ach i jeszcze ostatni kawałek: 

kilkunastosekundowy crustowy żarcik 

muzyczny z niejakim Satanem na wo¬ 

kalu, szydzący z domorosłych „anar¬ 

chistów” nie kumających za bardzo o 

co im samym chodzi. Ta epka to zaje¬ 

bista rzecz! (mp) 

PROFANE EX1STENCE. 

DEFORMED CONSCIENCE „Dys¬ 
kografia” MC 
No i mamy jeszcze jeden dowód na to, 

że Minneapolis rządzi! Kapela co 

prawda już nie istnieje, ale ta kaseta, 

zawierająca chyba całą ich twórczość 

przekonuje że była zajebista. Aż dziw¬ 

ne, że ta świetna crustowa załoga jest 

tak mało znana w naszym kraju - jest 

więc świetna okazja, żeby nadrobić tą 

zaległość. Kaseta zawiera nagrania z 

kilku winylowych wydawnictw zespo¬ 

łu: split lp, singli i kompilacji. Na 

pierwszy plan wybija się materiał ze 

split lp z Extinction of Mankind: po¬ 

nad kwadrans trwająca symfonia zaje¬ 

bistego czadu: kawałki połączone ze 

sobą tak ,że przerwy między nimi trwa¬ 

ją ułamki sekund, prawie zero zwol¬ 

nień, wrzeszczący wokal, brudne aż do 

bólu brzmienie - sam miodzik! Reszta 

kawałków też nie ustępuje tym kilku. 

Rzecz jest świetnie wydana: czarna 

wkładka z tłumaczeniami tekstów i kil¬ 

koma fotkami i grafikami - aż miło 

wziąć do ręki. Teksty zaś ukazują czar¬ 

ną stronę życia w USA, kraju pełnego 

nienawiści wobec Indian i wszystkich, 

którzy są w ten czy inny sposób inni, 

pełnego chciwości, apatii, wyzysku i 

zniewolenia. To chyba najlepsza licen¬ 

cja, która ukazała się w naszym kraju 

w ostatnim czasie! (mp) 

MÓZGOJAD RECORDS / Michał 
Przyborowski / PO Box 65 / 76-200 
Słupsk. 

DISKONTO „Morę Power To The 
Cops Is Less Power To The People”, 
„A Shattered Society” 2xEP 
Niemal równocześnie ukazały się dwie 

epki jednego z fajniejszych obecnie 

szwedzkich zespołów. Stali czytelni¬ 

cy znają już Diskonto z niedawnego 

wywiadu z nimi recenzji ich demówki, 

a już wkrótce będzie można zobaczyć 

ich na żywo podczas krótkiej trasy, 

którą odbędą po naszym kraju. Wysłu¬ 

chanie materiału z tych dwóch siedmio- 

calówek może być wystarczającą za¬ 

chętą do tego. Szwedzi doskonale kon¬ 

tynuują tradycję czadowego grania, 

rozpoczętą w ich kraju przez takie le¬ 

gendy jak Mob 47, Shitlickers czy Anti- 

Cimex. Szybka jazda, bez oglądania się 

i brania jeńców, rozkrzyczane wokale, 

ultra króciutkie solówki i lapidarne te¬ 

ksty bynajmniej nie o pierdołach. Po 

prostu czysta esencja szwedzkiego cza¬ 

du. Tego trzeba posłuchać! (mp) 

PROFANE EXISTENCE. MALARIE 
RECORDS. 

GRUBBY „No Cheap Ways” EP 
Zespół jest z Japonii, ale pogrywa z 

amerykańska brzmiący połamany z lek¬ 

ka hard core, czasami bardziej trashu- 

jący, a czasami bardziej melodyjny. Dla 

tych co lubią emo/coro/amerykańskie 

brzmienia rzecz z pewnością warta 

uwagi. A jak dla mnie średnio, choć na 

pewno nie źle. (0 

H.G. Fact / 401 HONGO-M / 2-36-2 
YA YOI-CHO / NAKANO / TOKYO 164 
/ JAPAN. 

GUESS WHY „Gift” MC 
Najnowsza produkcja poznańskiego 

Mami Tapes to naprawdę duże pozy¬ 

tywne zaskoczenie. Kasetka zawiera 

kilkudziesięciominutowy, debiutancki 

materiał kapeli z okolic Poznania, która 

jest dość oryginalna i na pewno warta 

zauważenia. Co prawda chłopaki wy¬ 

korzystują w swej muzyce klawisze, co 

jest ewidentną zdradą ideałów pankro- 

ka i kpiną w żywe oczy z Sida, który 



na pewno ich za to znienawidzi, ale 

chuj. Kapela brzmi bardzo ciężko, 

głównie za sprawą nowojorsko-hejtu- 

jącej gitary, nie popada jednak w mę¬ 

czący dosyć schemat takiego grania. Jej 

patenty na urozmaicenie swego grania 

i odnajdywania własnego stylu to moc¬ 

no przetworzone w studio wokale i 

tworzenie lekko tajemniczego i dołu¬ 

jącego nastroju za pomocą klawiszy i 

transowej rytmiki. Jeśli dodać jeszcze 

do tego wypady gitary na soniczno- 

noisowe tereny powstaje już chyba 

pełen obraz tej muzyki, z którego ja¬ 

sno wynika, że trzeba tego posłuchać, 

żeby wyrobić sobie własne zdanie o 

tym na pewno ciekawym graniu, (mp) 

MAMI TAPES / ul. Azaliowa 8/3/61- 
441 Poznań / tel/fax: (0-61) 322067. 

HALFLIFE „Reality ‘95” EP 
Okładka z hokejowym logiem każe 

oczekiwać amerykańskich brzmień. I 

tak jest w rzeczywistości. Half Life to 

kolejna ekipa samurajów zapatrzona w 

Niu Jork. Choć nie przepadam za taką 

muzą muszę przyznać, że 4 wolne, 

ciężkie, metalizujące hejtowe kawałki 

są zagrane bardzo solidnie i ostro dają 

po głowie. A texty jak zwykle, musimy 

się zjednoczyć itp. (choć japońska an¬ 

gielszczyzna czyni je dla mnie momen¬ 

tami bardzo ciężko zrozumialnymi). (f) 

H.G. Fact. 

HALF LIFE / RAISED FIST split 
EP 
HL w pierwszym kawałku momentami 

sporo przyspiesza, co wychodzi im zde¬ 

cydowanie na dobre. Czyżby scandi- 

hate? No może nie do końca, bo jest tu 

miejsce na typowe nowojorskie zwol¬ 

nienia, a text na pewno nie jest o woj¬ 

nie, mimo tytułu „Let’s Fight Toge- 

ther”. Drugi utwór to już typowy hate, 

a z drugiej strony... SE z samej ojczy¬ 

zny pijaków — Szwecji. I to nawet sły¬ 

chać, szczególnie w pierwszym kawał¬ 

ku. Chłopaki jadą do przodu jak trza, 

zwalniając tylko miejscami, bo tego 

przecież wymaga SEHC. Energią i cza¬ 

dem przypomina mi to Nations On Fire, 

więc jest extra. (0 

H.G. Fact. 

JANUSZ REICHEL / GUERNICA 
Y LUNO „Abyś wiedział że nigdy nic 
przegrasz” split MC 
Długo dane nam było czekać na nowe, 

dobrze zrealizowane nagrania Guerni- 

ki, a NNNW usiłuje je nam sprzedać 

razem z porcją radykalnego przekazu 

z gitarą akustyczną, czyli nowymi na¬ 

graniami Janusza Reichela. Połączenie 

nie tyle szokujące, co znakomite. Bo z 

jednej strony solidny przekaz i extre- 

malny punk ze Słupska, a z drugiej nie 

wiadomo czy nie ostrzejszy i bardziej 

dający do myślenia, szczególnie o wła¬ 

snej postawie, przekaz i spokojna aku¬ 

styczna muzyczka. Akustyczna nie do 

końca, bo w paru miejscach wchodzi 

elektryczna gitara i przeszkadzajki, i 

jeśli mam być szczery, chciałbym aby 

Janusz wrócił do punk rocka i nagrał 

coś z muzykami „sesyjnymi”, bo aran¬ 

żacje są kul, i gdyby je zelektryfiko¬ 

wać wyszedłby przyjemny punk. Ku¬ 

pić, posłuchać i przemyśleć. (0 

NIKT NIC NIE WIE / P. O. Box 53/34 
— 400 Nowy Targ. 

KATASTROFIALUE „Nihilistinen 
Kuolema” EP 
No, no, no — Finowie doczekali się 

epki wydanej w samej, pani kochana, 

Ameryce. Nie ma żartów. Katastrofia- 

lue to oczywiście nie żadni debiutan¬ 

ci, jakiś czas temu recenzowaliśmy ich 

kasetkę, a inne ich nagrania są dostęp¬ 

ne tu i ówdzie. Na tym kawałku winy¬ 

lu prezentują muzyczkę nieodbiegają- 

cą zasadniczo od standardu fińskiego 

grania: bardzo żywiołowy crust z wy¬ 

jątkowo zdartym i drącym się nieprze¬ 

ciętnie wokalem. No ale jak można nie 

lubić takiego grania?! Lapidarne teksty 

traktują o zatruwającej biurokracji, 

prawdziwym obliczu polityków, roken- 

drolowych gwiazdeczkach, okrucień¬ 

stwie wiwisekcji, motywach popycha¬ 

jących ludzi do wstępowania w szere¬ 

gi policji i o tym, że zasadniczo nie jest 

najfajniej. Co tu dużo kryć — klasyka 

fińskiego crust-punka. (mp) 

YICIOUS INTERFERENCE / PO Box 
2331 / Land-O-Lakes / Florida / 
34639-2331 / USA. 

MACHO GARFIELD „We are very 
positivc band, you know...” MC 
Druga kasetka załogi z Inowrocławia 

jest jeszcze bardziej amerykańska niż 

pierwsza. Na całe szczęście jest o też o 

niebo lepiej nagrana, i ładnie wydana. 

Szkoda tylko, że muzyka na niej się 

znajdująca niezbyt mi się podoba. Taka 

tam ameryczka, hejcik że tak powiem. 

Jak dla mnie to po prostu nudne do¬ 

syć, choć zagrane nieźle, a przyczepić 

można by się było do wokalu, który 

stara się być bardzo zły i hejtowy, a 

wychodzi to bardzo średnio (znacie II- 

lusion?). (f) 

KORNICORE / P O. Box 16 / 32-065 
Krzeszowice. 

MEANWHILE „Remaining Right: 
Silence” MC 
Była sobie kiedyś szwedzka kapelka, 

która grała prawie tak jak Discharge. 

Potem zmieniła nazwę, skład, ale - da¬ 

lej gra jak Discharge! No i fajno, skoro 

robi to w tak doskonałym stylu. Mean- 

while to nic innego, jak dawny Di- 

schange, a najnowsze demo brzmi do¬ 

kładnie tak samo jak ich poprzednie 

nagrania. Chłopaki mimo zmiany szyl¬ 

du na mniej podobny do nazwy swojej 

głównej muzycznej inspiracji, bynaj¬ 

mniej jej się nie wyrzekli. Zrzynka? 

Niby tak, ale zagrana z głową i dość 

solidnym pałerem, dlatego warta zau¬ 

ważenia. Teksty także wzorowane są 

na klasycznym dis-haiku: kilka linijek, 

najczęstszy temat to wojna i okrucień¬ 

stwa, które ona powoduje, choć poja- 

wiająsię także i inne sprawy. Rzecz jest 

zajebiście wydana: pomysłowa okład¬ 

ka, fotki, teksty, kilka kolorków, zaje¬ 

bisty tampon i pojawiający się w każ¬ 

dym możliwym miejscu motyw słow¬ 

nikowej definicji kluczowej dla idei 

tego wydawnictwa słowa „silence”. 

Acha, no i warto jeszcze zauważyć, że 

poprzednią kasetę zespołu, sygnowa¬ 

ną jeszcze nazwą Dischangę, wydała w 

Polsce firma bynajmniej nie niezależ¬ 

na. Najnowsze demo, wydane wcale 

nie gorzej możemy sobie kupić o poło¬ 

wę taniej - fajno! Zajebista rzecz! (mp) 

DEMONSTRACJA TAPES / PO Box 
115 / 15-662 Białystok 26. 

LOS CRUDOS/SPITBOY split LP 
Po długich poszukiwaniach udało nam 

się wreszcie dotrzeć do tej płyty (nieu¬ 

stające buziaki, panie Michale!). Było 

nie było wydawnictwo to zawiera na¬ 

grania dwóch najpopularniejszych chy¬ 

ba obecnie w samych Stanach amery¬ 

kańskich kapel. No i przyznać trzeba 

-jednych z najoryginalniejszych. Już 

sam pomysł wydania tych dwóch ka¬ 

pel po dwóch stronach jednej płyty był 

znakomity. A więc na jednej stronie 

atakuje indiański zespół z Chicago, 

bardzo szanowany w Stanach ze wzglę¬ 

du na swoje oryginalne pomysły mu¬ 

zyczne i pozamuzyczne, świetne teksty 

i wielką aktywność dotyczącą spraw 

społeczności w której żyją. Ich muzy¬ 

ka to zajebisty ultra czad, a teksty są 

po hiszpańsku. Równo, szybko i do 

przodu, bez udziwniania i cudowania. 

Esencja. No i zuch. Druga strona zaś, 

zupełnie dla odmiany, zawiera nagra¬ 

nia zespołu złożonego z samych tylko 

pań. Mieszkanki kalifornijskiego Ber¬ 

keley też grają czad, ale - nastrojowy. 



atmosferyczny i bardzo nietypowy, a 

zarazem - trudny w zasadzie do opi¬ 

sania. Dużo dobrego dzieje się na tej 

płycie, toteż warto się w nią zaopa¬ 

trzyć... (mp) 

EBULLITION RECORDS / PO Box 
680 / Goleta / CA 93116 / USA. 

Ol POLLOI „ln Defence Of Our 
Earth” MC 
Aż dziwne, że jakby nie liczyć jest to 

pierwsza kaseta tego tak popularnego 

w Polsce zespołu, wydana oficjalnie. 

No i zuch. Tym bardziej, że to chyba 

najlepsze wydawnictwo tej żywej le¬ 

gendy ze Szkocji. Muzyka tu zawarta i 

wszelkie okołomuzyczne pomysły: 

liczne wstawki między kawałkami, spo¬ 

ro fragmentów mówionych, stawiają 

Oi Polloi jako godnych spadkobierców 

po klasykach anarcho-punka. Ekipa z 

Deekiem-Rudą Bestią na czele nie 

mogła jednak nadać swoistego charak¬ 

teru i niepowtarzalnego stylu tej kon¬ 

wencji. To połączenie jest tak zajebi¬ 

ste, że chyba nikogo przekonywać nie 

trzeba do kupna tej kasety. Tym bar¬ 

dziej, że wydawca zadbał także o stro¬ 

nę mentalną - przetłumaczono i zamie¬ 

szczono na wkładce wszystkie świetne 

teksty, przesiąknięte ideami ekologicz¬ 

nymi, wolnościowymi i pacyfistyczny¬ 

mi. Klasyk - musi stanąć na każdej pan- 

kowej półce - nie ma dyskusji! (mp) 

NIKT NIC NIE WIE / PO Box 53 / 34- 
400 Nowy Targ. 

RAIYA s/t EP 
Wszystkie napisy na tej płycie są 

krzaczkami, łącznie z nazwą zespołu, 

która jednak udało mi się odnaleźć w 

katalogu H.G. Fact. Stamtąd też (a po 

części z fotek umieszczonych na okład¬ 

ce płyty) dowiedziałem się, że to grają 

japońskie skiny. A jako że nie grają ska, 

to co mogą grać? Ano oczywiście zaje¬ 

bisty Oi! Punk korzeniami tkwiący w 

Wielkiej Brytanii i płytach takich tu¬ 

zów jak Blitz czy Cockney Rejects. Co 

tu dużo mówić, oi, oi i jechana do przo¬ 

du bez jeńców, super, (f) 

H.G. Fact. 

SEDITION „Earth Beat” MC 
A to, podobnie jak Silna Wola, swego 

rodzaju rekord wydawniczy, ino w inną 

stronę. No cóż... Taka płyta nie może 

się jednak zestarzeć. Sedition - ta pły¬ 

ta to już niemal legenda. Kiedy poja¬ 

wiła się po raz pierwszy, dwa czy trzy 

lata temu, wywoływała szaleństwo. No 

bo jakże inaczej: zajebista muzyka, 

wprost esencja ultra dynamicznego, 

crustowego czadu, nazwana nie od rze¬ 

czy przez samych twórców celt-corem, 

zabójcze zwolnienia i ten rewelacyjny, 

niepowtarzalny i nie do opisania wo¬ 

kal, wspomagany w jednym z utworów 

przez panią z Disaffectu. No i to co 

świadczyło o niepowtarzalności tej 

płyty: przetykanie niemożebnych cza¬ 

dów nagraniami oryginalnej muzyki et¬ 

nicznej, nie mniej przecież czadowej i 

zajebistej, dającymi do myślenia wy¬ 

powiedziami wodzów żyjących w myśl 

odwiecznych zasad plemion i odgło¬ 

sami tego, co jest wszędzie wokół nas 

a o czym często zapominamy - żywej 

przyrody. Do tego ten zajebiście w za¬ 

sadzie prosty, ale jakże dający po gło¬ 

wie przekaz: żyj według zasad, jakie 

wyznaczyła sama przyroda, nie buduj 

wokół siebie muru z politycznej agre¬ 

sji, toksycznych śmieci i resztek bez¬ 

myślnych ideologii i religii. Uch! To 

było właśnie to. Nie zawahamy się po¬ 

stawić tezy, że jest to najciekawsza i 

najoryginalniejsza płyta, jaka kiedykol¬ 

wiek ukazała się na niezależnej scenie. 

No i wreszcie nadszedł czas, kiedy to 

wydawnictwo ukazuje się w Polsce. 

Przyjemniej nam o tyle, że mieliśmy w 

tym swój udział. Kasetka wydana jest 

w sposób rewelacyjny: wkładka z ory¬ 

ginalnymi tekstami, bijąca po oczach 

zajebistą żółcią, a całość dołączona jest 

do książeczki będącej dokładną kopią 

tej z oryginalnego winylu. Jeden kamyk 

trzeba jednak dorzucić do tego sielan¬ 

kowego obrazka: na samej kasecie od¬ 

wrotnie wytłoczone są tampony, stro¬ 

na pierwsza oznaczona jest więc jako 

druga i odwrotnie. Część zysków z tej 

kasety przeznaczona jest na działalność 

ekologiczną, więc nawet jeśli kogoś nie 

zachęciły nasze z pozycji na kolanach 

napisane wylewy, niech chociaż to za¬ 

chęci go do kupna tego wydawnictwa. 

Szczerze mówiąc nie wyobrażamy so¬ 

bie, żeby można było tego nie mieć... 
(mp) 

NIKT NIC NIE WIE/ŻÓŁTE PAPIERY 
- dostępne w obu tych wydawnictwach. 

SILNA WOLA „Chaos” MC 
Proszę państwa, rekord świata: według 

zapewnień wydawcy, kapela wyszła ze 

studia z taśmą matką w piątek a w nie¬ 

dzielę była już gotowa kaseta! I to jaka! 

Silna Wola to zespół, który swoim 

pierwszym materiałem, wydanym na 

kasecie i winylu, zdobył sobie dużą 

sympatię na niezależnej scenie, wszy¬ 

scy czekali więc na zapowiadaną nów¬ 

kę. No i chyba nikt się nie zawiedzie. 

Pomysł na granie pozostał w zasadzie 

ten sam: dynamiczna grzanka ze zwol¬ 

nieniami tu i ówdzie. Tym razem 

brzmienie jest jakby potężniejsze, czuje 

się tu też momentami postawienie na 

spontaniczność, owocujące nie do koń¬ 

ca chyba kontrolowanym atakiem 

dźwięków. Częściej też niż na pierw¬ 

szej kasecie kawałki zaaranżowane są 

na dwa wokale - tego drugiego udziela 

tym razem basista. Ciut bardziej po¬ 

kombinowane są też niektóre utwory: 

wstawka reggae, fragmenty mówione, 

czy zagrany na samej gitarze utwór o 

męczeństwie zwierząt. Nie można jed¬ 

nak zapominać, że obok muzyki naj¬ 

ważniejsze są tu teksty. Podobnie jak 

pierwsza i ta kaseta jest silną ideolo¬ 

giczną pigułką: radykalne teksty, po¬ 

parte komentarzami a po części i sto¬ 

sowną grafiką. Zgrabne hasło „Niszcz! 

Twórz! Walcz!” znakomicie oddaje o 

co chodzi tym świadomym i rozsądnym 

ludziom: walka ludzi i zwierząt i wol¬ 

ność i godność, rozbijanie ścian pozba¬ 

wiających wolności, chaos drogą do 

porządku. Uch! Naprawdę bardzo moc¬ 

na rzecz, którą trzeba mieć! (mp) 

QRVA SISTEMA. 

SKŁADANKA „Agressions in An 
Emotional Way” EP 
I znowu recenzja z gatunku nadrabia¬ 

nia zaległości - rzecz nie najświeższa, 

ale dostępna i warta zaprezentowania. 

Fajny pomysł: składankowa epka, pre¬ 

zentująca to, co według wydawcy naj¬ 

lepsze w niemieckiej muzyce niezależ¬ 

nej. Dobór kapel jest taki, że każdy 

znajdzie tu dla siebie coś miłego: hard 

core, szybki punk, straight edge, crust, 

emo-core i grindowy noise - różnorod¬ 

ność duża, przez co epka staje się cie¬ 

kawa, co nie jest niestety codzienno¬ 

ścią w przypadku wydawnictw kapel z 

Niemiec. Dobre wrażenie robi też 

wkładka: każdy zespół robił własne 

dwie strony, wypełnione zazwyczaj 

tekstem kawałka i krótkim komenta¬ 

rzem bądź informacją o kapeli. W ka¬ 

tegorii „przewodnik po niezależnych 

scenach europejskich” pozycja obo¬ 

wiązkowa. (mp) 

DA YDREAM RECORDS / Nilz Bog¬ 
dan / Lange Geismarstr. 46 / 37073 
Gottingen / Niemcy. 

SKŁADANKA „Fukt Az Punx” EP 
Bardzo miły kawałek winylu zza wiel- 



kiej wody, ostatnia pozycja wydana 

pod znanym szyldem Squat Or Rot. Ta 

epka to kompilacja nagrań czterech 

kapel z całego świata. A więc po kolei: 

Disassociate - jedna z naszych ulubio¬ 

nych amerykańskich kapel - szykująjuż 

pełnowymiarowy Ip! - a zarazem, jak¬ 

by gospodarze, bo to właśnie oni pro¬ 

wadzą tą wytwórnię: zajebisty, ciężki, 

ultra czad, tym razem wypadają gorzej 

niż na swym singlu, ale i tak jest miło. 

Walijski Rectify dla odmiany wypada 

bardziej amerykańsko niż na znanych 

dotychczas nagraniach. Fajny, ostry 

czad z rytmicznie wykrzykiwanymi re¬ 

frenami. Drugą stronę otwiera nie kto 

inny a Ryuji i jego japońska załoga. 

Battle Of Disarm prezentuje znany już 

chyba wszystkim kawałek anty wiwisek- 

cyjny. A zaraz po nich szwajcarski 

Vomitose odpierdala niezły kawał dy¬ 

namicznego hałasu na dwa wokale, ze 

śladami melodii w refrenie. Na uwagę 

zasługuje zajebista, ośmiostronicowa 

wkładka na kredowym papierze ze stro¬ 

nami przygotowywanymi przez po¬ 

szczególne zespoły. Miłe pożegnanie 

ze strony fajnej wytwórni, (mp) 

SQUAT OR ROT/PO Box 20691 / NY 
/NY 10009 / USA, lub u nas. 

SKŁADANKA „Fat Musie For Fat 
People” MC 
Ta kasetka trafiła do nas z dość dużym 

opóźnieniem i chyba dobrze się stało, 

bo dwa, trzy miesiące temu zapewne 

niemiłosiernie zjebalibyśmy ją, a dziś 

po lekcji danej nam przez Upside 

Down, spoglądamy na takie granie nie¬ 

co przychylniejszym okiem. Po takim 

wstępie nietrudno się domyśleć, że 

muzyka zawarta na tej kasecie to ame¬ 

rykański, lekki pop-punk, kojarzony 

najczęściej z Kalifornią. Zawarte tu 

nagrania pochodzą z wydawnictw ze¬ 

społów nagrywających dla wytwórni 

Fat Wreck Chords, prowadzonej przez 

kolesia z NOFX. No cóż, fakt że kape¬ 

le grają w bardzo podobnym stylu, więc 

łatwo można by pomyśleć, że to wcale 

nie składanka, ale nagrania jednego 

zespołu. Nam najbardziej do gustu 

przypadły kawałki grane przez Propa- 

gandhi, jedynych chyba w tym zesta¬ 

wie nie-Amerykanów, weteranów z 

Guns’n’Wankers za przypomnienie 

dawnych czasów, gdy pogrywali je¬ 

szcze w dość popularnej w Polsce ka- 

pelce Snuff i gospodarzy całego wy¬ 

dawnictwa: zajebisty kawałek NOFX, 

grany zresztą na ostatniej kasecie przez 

wspomniany już band z Bromberku. Na 

wkładce zamieszczono teksty i okazu¬ 

je się, że nie wszystkie kapelki śpiewa¬ 

ją o pierdołach. A cała wrzawa wokół 

takiego grania wynika, przynajmniej w 

naszym przypadku nie z tego, że ktoś 

nie gra na sfuzowanej gitarze i nie drze 

się, a śpiewa, a z podejścia do przemy¬ 

słu muzycznego i showbusinessu - do¬ 

póki koleś wydaje swoim znajomym za 

własne pieniądze płyty wszystko jest 

ok, ale... Nie, nie, nie to nie jest zde¬ 

cydowanie temat na formę tak krótką 

jak recenzja, (mp) 

MAMI TAPES. 

SKŁADANKA „It’s Ali Good” CD 
Składanka kompaktowa zawierająca 

cztery epki wydane na winylu przez 

Striving For Togethemess - znaną stra- 

ight edge’ową wytwórnię z samego 

Nowego Jorku oraz liczne bonusy w 

postaci nagrań kapel z nią zaprzyja¬ 

źnionych, których samodzielne wy¬ 

dawnictwa są dopiero przygotowywa¬ 

ne. Muzycznie rozrzut jest spory: old- 

skul, njuskul, emokor, hejt, a nawet 

hiphop i eksperyment jazzmanów. Płyt¬ 

ka wchodzi w całości bez bólu, ale na 

kolana nie rzuca. A jako, że najlepszy 

fragment tego kompaktu to zdecydo¬ 

wanie reedeycja klasycznej już sied- 

miocalowej składanki „X Marks The 

Spot”, wydanej oryginalnie jeszcze w 

1987, wychodzi na to, że złote lata no¬ 

wojorskiej sceny straight edge’owej 

skończyły się bezpowrotnie niemal 

dziesięć lat temu. Acha, no i nie moż¬ 

na nie wspomnieć, że jako jednen z 

bonusów umieszczono kawałek po¬ 

znańskiego Respectu. No, no, no, się 

chłopaki wkręcili... (mp) 

STRIYING FOR TOGETHERNESS 
EUROPE / Udo Meixner / Gottfried- 
Semper-Weg 36 / 95444 Bayreuth / 
West Germany. 

SKŁADANKA „No Fate” CD 
Nie, nie, nikt tu nie ma nic przeciwko 

kapelce z Ziębic, choć trzeba przyznać, 

że podobnych do jej dokonań nagrań 

tu nie uświadczysz. Biorąc tą płytkę do 

ręki można się z lekka zdziwić, no bo 

co robią na siedmiocalowym singlu 42 

zespoły, nawet gdy grają tylko po jed¬ 

nym utworze? Nie bójcie się, to nie ża¬ 

den ultra grind noise, ale CD wydane 

w okładce formatu singla, a na nim 

ponad 72 minuty raczej extremalnego 

punka. Nie lubię recenzować składa¬ 

nek, bo nie wiem czy opisywać każdy 

zespół z osobna, czy cały klimat płyty 

(ale go najczęściej brak). Pójdę więc 

po najmniejszej linii oporu i wymienię 

kilka zespołów które na pewno nie za¬ 

wodzą— Masskontroll, The Gaia, De- 

fiance, Naked Agression, Times Squa- 

re Preachers, Finał Conflict i wierzcie 

mi, że znajdziecie tu sporo innych na¬ 

prawdę miłych dla ucha formacji z 

USA, Jugosławii, Japonii, Szwecji, 

Brazylii i Hiszpanii. A każdy zespół 

miał dodatkowo szansę na umieszcze¬ 

nie swojego artłorku, tworzą więc one 

dwa dość pokaźne dwustronne plaka¬ 

ciki. A na koniec dobra informacja dla 

rodzimych twórców, kolejne edycje 

tego składaka już się tworzą, termin 

nadsyłania materiałów do następnego 

upływa 30 maja br., może więc warto 

się załapać — 1 kawałek (ok. 2 min.) 

na kasecie DAT + artwork 9x9cm. (f) 

H.G. FACT. 

SPITBOY „Rasana” EP 
Kolejna nówka od pań z miasta, które 

było kolebką kontrkultury lat sześć¬ 

dziesiątych przynosi trzy kawałki tak 

dla nich charakterystycznej muzyczki. 

Dość ostry, ale w specyficzny sposób, 

pełen refleksji czad ze świetnie prowa¬ 

dzonymi wokalami. Do tego przepeł¬ 

niony kobiecością i feminizmem klima- 

cik tekstów. I czegóż chcieć więcej od 

tego zespołu?! Świetna rzecz! (mp) 

EBULLITION RE CS. 

STATE OF FEAR „Wallów In Squ- 
alor” EP 
Co takiego jest w tym Minneapolis, że 

słuchając zespołów stamtąd chce się 

paść na kolana i walić głową w podło¬ 

gę? Doprawdy nie wiem, ale nowa epka 

SOF należy do tych płyt, które rozwa¬ 

lają czaszkę. 6 kawałków czystego, so¬ 

czystego i świeżego scandi punka po¬ 

dane na jednym (i to w dodatku kręcą¬ 

cym się) talerzu. Kup tą płytę, a sąsie- 

dzi znienawidzą cię do reszty. A do 

tego texty na temat: bezmyślna kon¬ 

sumpcja, zniewolenie, gwałt (czy za¬ 

stanawialiście się kiedyś, co powoduje 

kolesiami, którzy się go dopuszczają?) 

i fajna okładka — srebrny kolor rzą¬ 

dzi. (f) 

PROFANE EXISTENCE. 

STATE OF THE UNION s/t EP 
Kolejna z nowych epek wydanych 

przez Profane Existence zawiera dwa 

nagrania nieznanego zbyt dobrze jak 

dotąd zespołu. Jego nazwa kojarzyć się 

może dość łatwo z pamiętnym, wyda¬ 

nym już kilka dobrych lat temu skła¬ 

dankowym kompaktem wydanym przez 

Dischord a zawierającym nagrania 

związanych z tą ważną wytwórnią ka¬ 

pel. Dla odmiany oprawa graficzna sin¬ 

gla to wyraźne nawiązanie, jeśli nie 



wręcz parodia stylu charakterystyczne¬ 

go dla Ebullition Records - innej istot¬ 

nej wytwórni niezależnej z USA. Oba 

te wydawnictwa specjalizują się w wy¬ 

dawaniu kapel emo-core’owych - czy 

więc nie tutaj szukać należy klucza do 

pokręconej i tajemniczej dość muzyki 

zawartej na tej płytce?! No i chyba tak: 

State Of The Union wydaje się właśnie 

Profanową odpowiedzią na klimaty 

znane z wydawnictw owych wytwór¬ 

ni: punkowa, crustująca wręcz wersja 

emo-core’owego grania, pełna wście¬ 

kłości, ale i zgoła innych, czasem wręcz 

melancholijnych nastrojów, opartych 

dla odmiany na wrzasku i potężnym 

brzmieniu instrumentów, na świetnie 

dobranych samplach. Czasami robi się 

niemal schizofrenicznie. Tekst jedne¬ 

go z utworów to pełen jadu atak na 

religię, będącą świadectwem bezmyśl¬ 

ności i oddawania swego losu w cudze 

ręce. Bardzo mocna i ważna rzecz 

- świetna płyta! (mp) 

PROFANE EXISTENCE. 

TOAST „Over Bug Ninę” MCD 
Kolejny CD ukryty w okładce od sin¬ 

gla. I to w dodatku kolejny świetny CD. 

Jak gra Toast? Ano szybko i głośno, i 

zajebiście. Niemal 13 minut i 9 kawał¬ 

ków soczystego, ultra szybkiego i 

wściekłego napierdalania w instrumen¬ 

ty, do tego dwa fanatyczne wokale, 

czasem motoryczne zwolnienia. Wie¬ 

cie jak to się nazywa? Może to i mod¬ 

ne, ale na mnie to działa. Słucham tego 

non stop wznosząc toasty za synów 

japońskiej ziemi, (f) 

H.G. FACT. 

TOTAL FAILURE „Use Your 
Head” CD 
Kolejna recenzowana w tym numerze 

nóweczka z najaktywniejszej chyba 

ostatnio japońskiej wytwórni niezależ¬ 

nej, to znowu kompakt zapakowany jak 

singiel. Tym razem zawiera on pełno¬ 

metrażowy, bo ponad czterdzieści mi¬ 

nut trwający, materiał nieznanej chy¬ 

ba szerzej grupy z byłej Jugosławii - 

kapele z tamtych stron są coraz bar¬ 

dziej widoczne w świecie, ciekawe 

swoją drogą dlaczego. Ale do rzeczy. 

Nie jest to bynajmniej reguła, ale cza¬ 

sem jest tak, że covery grane przez ka¬ 

pelę bardzo dużo mówią o własnych 

kompozycjach. Tym razem zasada ta 

znajduje zastosowanie: kompakt zawie¬ 

ra zagrane przez Jugoli kawałki Oi Po- 

lloi, Ripcord i Chaos UK i właśnie te 

trzy zespoły wyznaczają trójkąt, w 

środku którego znakomicie mieści się 

twórczość Total Failure: tradycyjny 

punk, z korzeniami głęboko w pierw¬ 

szej połowie lat osiemdziesiątych, cza¬ 

sem ultra szybko, czasem: wolniej i ciut 

melodyjniej. Chłopaki śpiewają po 

swojemu, ale tytuły kawałków i teksty 

na wkładce są po angielsku. Dzięki 

temu można się dowiedzieć, że nie lu¬ 

bią, jak politycy wpierdalają im się w 

życie, znieść nie mogą panującej wo¬ 

kół głupoty, chciwości i cierpienia, nie 

chcą także, żeby postępowała degra¬ 

dacja naturalnego środowiska. Nie ma 

się co oszukiwać - rewelacja to raczej 

nie jest, ale kompakcik bardzo miły i 

warto go posłuchać! (mp) 

H.G. FACT. 

USTA SYRACHA „Kamienowanie 
Miastożyja” MC 
A oto i druga kaseta reggae’owego ze¬ 

społu z Dębic. Chłopaki zerwali kon¬ 

trakt z Enigmatic i za wielkie pienią¬ 

dze przeszli do większego koncernu 

- tym razem wybór padł na Nikt Nic 

Nie Wie. OK, kończymy te niestosow¬ 

ne dowcipy i przechodzimy do rzeczy: 

nowa kaseta jest zdecydowanie spokoj¬ 

niejsza od pierwszej, o wiele mniej tu 

dynamicznych, czadowych momentów, 

przeważa bardziej tradycyjne, utrzyma¬ 

ne raczej w spokojnym nastroju i wol¬ 

nych tempach reggae. Wyróżnia się je¬ 

dynie najlepszy chyba na kasecie ka¬ 

wałek „Trochę o karze śmierci”, w 

którym spokojne momenty przeplata¬ 

ne są dynamicznymi przyśpieszeniami. 

Reggae Ust Syracha zagrane jest na 

bardzo wysokim poziomie, sporo tu 

pomysłów, ciut przeszkadzajek, dużo 

ciepła. Warto więc chyba zaopatrzyć 

się w to wydawnictwo, (mp) 

NIKT NIC NIE WIE. 

YTSION OF DISORDER „Still” EP 
Ta kapela, wbrew nazwie, nie ma nic 

wspólnego z bogami chaotycznego 

pankroka z Norwegii. To straight ed- 

ge’owa kapelka z samego Nju Jorku, 

wydawana przez Striving For Together- 

ness. Ten kawałek winylu podoba nam 

się o wiele bardziej niż opisywany 

wyżej kompakt. Chłopaki grzeją ostro 

i bez pierdolenia się, a wydziarowany 

do granic możliwości wokalista wy¬ 

dziera się jak oparzony. Nowojorska 

grzanka dość typowa dla kapel stam¬ 

tąd, aczkolwiek o wiele bardziej bru¬ 

talna i mająca w sobie to coś, co wy¬ 

różnia ten zespół spośród setek mu 

podobnych. A jak wynika z bogato ilu¬ 

strowanej zdjęciami z koncertów 

wkładki, bruklińskim kidsom też się to 

bardzo podoba, (mp) 

STRIYING FOR TOGETHERNESS 
EUROPE, lub u nas. 

VIVISECTION/GENOCIDE SS 
split EP 
No i kolejne spotkanie europejsko-ja- 

pońskie po dwóch stronach siedmio- 

calowego kawałka winylu, który w tym 

przypadku jest, dla odmiany, w bardzo 

miłym niebieskim kolorze. Tym razem 

zdecydowanie z tarczą wyszli woje z e 

Skandynawii, ale czemuż się dziwić, 

skoro na ich czele nie kto inny jak... 

Mieszko! Ale po kolei: strona japoń¬ 

ska to cztery kawałki ultra ciężkiego 

crusta, zaprawionego leciutko grindem 

a nawet - death-metalem. Muzycznie 

jest całkiem przyjemnie, z wyjątkiem 

może coveru Napalm Death, razić mogą 

jednak wokale: rzygi i to do tego gru¬ 

bo pokrojonymi produktami, nie jest 

więc zbyt smacznie, a i zlew się zatyka 

(cóż za prostacki dowcip...). Druga 

strona natomiast to sześć kawałków de¬ 

biutującej najpewniej załogi ze Szwe¬ 

cji. Chłopaków jest trzech i pogrywają 

ultra przyjemny, typowo szwedzki 

extremalny crust w najlepszym stylu, 

z dość czytelnymi odwołaniami do kla¬ 

syków gatunku, w postaci choćby cha¬ 

rakterystycznych, uzupełniających się 

wokali czy kilkusekundowych solówe- 

czek. Sam mniut! Niestety we wkładce 

brak jakichkolwiek tekstów, ale i tak 

jest to raczej rewelka! (mp) 

BL URRED RECS / 482-1 Naka / Kam- 
bara / Ihara / Shizuoka 421-32 / Ja¬ 
ponia. 

ZŁODZIEJE ROWERÓW s/t MC 
Debiutanckie demo młodej kapeli z Za¬ 

mbrowa. Chłopaki pogrywają muzycz¬ 

kę nadzwyczaj dojrzałą, świetnie na¬ 

graną i zagraną. Na przekór rywalizu¬ 

jącym obecnie na scenie modom na 

crust i folk punk, muzyka Złodziei to 

zajebisty emo-core, prosto spod serca. 

Charakterystyczne elementy takiego 

grania to ciepły, pulsujący lekko trans- 

owo bass, dwie uzupełniające się gita¬ 

ry, ślady melodyjności i bardzo duży 

ładunek emocji i nastroju. Chłopaki do¬ 

skonale odnaleźli się w tej zapomnia¬ 

nej już chyba ciut u nas konwencji, roz¬ 

propagowanej swego czasu przez wa¬ 

szyngtońskie kapele, wydawane przez 

znamienitą wytwórnię Dischord. Zło¬ 

dzieje mają także całkiem niezłe, wpa- 

sowujące się w konwencje teksty, z 

osobistego punktu widzenia krytykują¬ 

ce mankamenty sceny niezależnej i 

opowiadające o stosunku do świata. 

Duże zaskoczenie i naprawdę bardzo 

miła niespodzianka — serdecznie po¬ 

lecamy. (mp) 

REFUSE / Rober Matusiak / PO Box 
7 / 02-792 Warszawa 78. 

ZAPOWIEDZI KONCERTÓW: 

* Polska trasa szkockiej kapeli Blo- 

odshot: 27.03 — Szczecin („Słowia¬ 

nin"), 28.03 — Słupsk, 29.03 — 

Gdańsk, 30.03 — Bydgoszcz 

(„Spin"), 31.03 — Poznań („Roz¬ 

brat"), 1.04 — Olsztyn, 2.04 — Bia¬ 

łystok (?), 3.04 — Warszawa, 4.04 

— Wrocław, 5.04 — Cieszyn. 



ANARCHO-HOLDING ŻÓŁTE PAPIERY/TRU.JĄCA FALA 
JNWITUJE KONCERTOWE HITY WIOSNY 

' ... :. . . :S V : - . -   i 

WSZELKIE INFORMACJE PODTELEFONAMI: 
(0-58) 578603 (Filip), (0-58) 579040 (Przemek) 

ZAJEBISTY DIS-CRUST-PUNK 
W STARYM SZWEDZKIM STYLU 

(UPPSALA — SZWECJA) 

kaseia 
KONCeRTOWÓ 

iitoz"** 

10.03 — SOPOT („Siouxie" — przed 
koncertem: czad giełda!) 
11.03 —WROCŁAW 
12.03 —OPOLE 
13.03— KLUCZBORK (sala KDK) 
14.03 —WARSZAWA 
15.03 — CIESZYN/ROŻNOW 
16.03 —BRNO 
17.03 — KATOWICE (po Czad 
Giełdzie, Mega Club) 
18.03 —OLSZTYN 

■RAFAŁ SZYmatisKi 
boguslAwa X 5ro33 
96-ŻOO SŁUPSK 
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Drian Micklethwait 
PRAWA GEJÓW I LESBIJEK: 
WŁASNOŚĆ JEST LEPSZA 
NIŻ POLITYKA 
Wolnościowy pogląd na prawa gę]ów i lesbijek można 

łatwo streścić. Geje i lesbijki jwwinni mieć dokładnie 

te same prawa, co każdy inny. Nie mniejsze ani nie 

większe. 

WOLNOŚĆ 

la wolnościowców kluczem do tego jest 

zgoda. W stosunek seksualny, na który 

zgadzają się obie strony nie powinno się 

przymusowo ingerować. Ci, którzy sprzeciwiają się 

prawom gejów i lesbijek często pytają mnie, co myślę 

o byciu gejem czy lesbijką. Jak to bywa, myśl o seksie 

gejowskim czy lesbijskim budzi we mnie delikatną 

niechęć. Nie tak dawno temu robiłem wykład o liber- 

tarian izmie grupie gejowsko- lesbijskiej i cmi również 

chcieli znać moje skłonności seksualne. No dobrze, 

jestem heteroseksualistą, choć niezbyt aktywnym. Nie 

mogę wyobrazić sobie żadnych okoliczności, w których 

zgodziłbym się na jakiś homoseksualny akt Lesbijstwo 

jest dla mnie, jak dla każdego mężczyzny, niemożliwe. 

Wszystko to nie ma nic do rzeczy, jeśli chodzi o 

mój pogląd na temat praw tych, którzy zgadzają się 

robić takie rzeczy. Nie mam ochoty zostać gejem, tym 

bardziej lesbijką. Mówię tylko, że powinno się szanować 

preferencje oraz chronić osoby i słuszne prawa tych, 

którzy są gejami czy lesbijkami. Prześladowanie gejów 

i lesbijek jest dla mnie niezwykle wstrętne, a ten 

tekst jest moim wkładem w wysiłek, który nieustannie 

trzeba wkładać w zapobieżenie temu. 

POTRZEBA SPECJALNYCH DZIAŁAŃ 
POLICYJNYCH 

ntygejowskie prześladowania przychodzą i 

odchodzą. W moim kraju właśnie teraz 

przydarzyło się, że są one nieco złośliwe. 

Wyższe klasy w Brytanii zachowują się w stosunku do 

gejów i lesbijek, według swych własnych nadmiernie 

zmiennych standardów, całkiem dobrze. Ale niższe 

klasy mają jeden ze swych napadów antygejowskiej 

samosłuszności (1). Być może jest to spowodowane tym, 

że ich zwykłe źródła samodowartościowania, takie jak 

praca i pieniądze, okazują się niepewne i dlatego chcą 

oni ogłosić światu, że są co najmniej jeden szczebel 

na drabinie stworzenia wyżej od homoseksualistów. 

Niewątpliwie sprawę pogorszyła panika na tle AIDS 

(2). Ale jakakolwiek by nie była tego przyczyna, jednym 

z najbardziej podstawowych praw gejów i lesbijek, przy 

którym trzeba się teraz upierać, jest prawo do życia 

i unikania napaści ze strony złośliwych bigotów. W 

praktyce oznacza to, że jeśli gej lub lesbijka zostanie 

zamordowana lub napadnięta, policja powinna szukać 

sprawców tak samo gorliwie, jak jakichkolwiek innych 

morderców czy brutalnych przestępców. 

Skoro antygejowskie i antylesbijskie uczucia popychają 

ludzi do atakowania gejów i lesbijek, policja powinna 

badać takie przestępstwa przy użyciu specjalistycznych 

metod. Ktoś może powiedzieć, że oznacza to dyskry¬ 

minację na korzyść gejów i lesbijek, uznając ich sprawy 

za specjalne przypadki. Że są już prawa przeciwko 

zabijaniu i napadaniu ludzi. Że nie potrzebujemy 

żadnych specjalnych praw dotyczących tej szczególnej 

okoliczności, iż pobitymi są geje czy lesbijki 

Rzeczywiście nie ma potrzeby zmieniać tu prawa. 

Morderstwo jest morderstwem. Napaść jest napaścią. 

Ale byłoby czymś oburzającym, gdyby policja ignoro¬ 

wała tę szczególną klasę morderstw i napaści, które są 
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motywowane wrogością do gejów i lesbijek, odmawia¬ 

jąc traktowania tych przestępstw jako odrębnego typu 

ludzkiego działania. Jeśli zdarzyłaby się nieoczekiwana 

„eksplozja” podpaleń katolickich kościołów, policja 

próbowałaby dowiedzieć się, czy istnieje jakiś wzorzec 

tych przestępstw, zakładając jakąś specjalną grupę 

do ich rozpatrywania i próbując dojść, co też jest 

takiego w katolicyzmie lub jego kościołach, co tak 

denerwuje podpalaczy, tak, że w stosownym czasie 

mogliby oni zostać aresztowani. Gdyby policja tego 

nie robiła zasłaniając się tym, że byłaby to „dyskry¬ 

minacja na korzyść katolików”, byłoby to absurdalne 

zaniedbanie jej obowiązków. To, że już istnieje prawo 

zabraniające podkładania ognia pod budynki jakiego¬ 

kolwiek rodzaju, nie ma nic do rzeczy. Ci działacze 

ze środowiska gejów i lesbijek, którzy nastają na to, 

by policja traktowała antygejowskie i antylesbijskie 

przestępstwa jako odrębną rzecz mają tu całkowitą 

rację. Zdawkowe oglądanie telewizji daje mi podstawy 

przypuszczać, że co najmniej część policji to rozumie 

(3)- 

PRAWO DO DYSKRYMINACJI 

le, powtarzam, prawo nie powinno od nikogo 

wymagać, by lubił gejów czy lesbijki, ogólnie 

czy w szczególności. Złą - w obliczu tego - 

nowiną o libertarianizmie, z gejowskiego i lesbijskiego 

punktu widzenia, jest to, że popieramy prawo każdego 

do tego, by w granicach swego majątku, korzystając 

ze swych własnych zasobów, był tak niegrzeczny 

w stosunku do gejów i lesbijek, jak tylko chce. 

Pracodawcom powinno być wolno dyskryminować 

gejów i lesbijki, jeśli im się tak podoba, bo to 

oni płacą za pracę swych pracowników i to są ich 

pieniądze. Dokładnie ta sama reguła, mówiąca, że 

geje i lesbijki mogą robić ze swym majątkiem to, co 

im się podoba, powinna stosować się również do tych, 

którzy nie akceptują gejów czy lesbijek. 

Ujmując to w najbardziej prowokacyjny sposób, ludzie 

powinni mieć prawo zwalniać swych pracowników, 

jeśli nabiorą odrazy do koloru ich oczu. Jedynym 

ograniczeniem powinno być to, że nie mogą się w 

ten sposób zachowywać, jeśli zobowiążą się tego nie 

robić, jak to często pracodawcy czynią. 

Tak jak powiedziałem, brzmi to jak bardzo złe 

nowiny dla gejów i lesbijek. Ale przypuśćmy, że 

niektórzy geje zechcą otworzyć biznes i zatrudniać 

jedynie innych gejów, to jest dyskryminować na 

korzyść gejów. Czy powinni mieć do tego prawo? 

Wolnościowcy odpowiadają głośnym i kategorycznym 

tak. Wolnościowy pogląd na takich gejów raz jeszcze 

brzmi: to są ich pieniądze. Jeśli upierają się, by zadawać 

się tylko z innymi gejami, lub powiedzmy tylko z 

jednookimi albinosami lubiącymi muzykę country, w 

porządku. Jeśli są głupi, niegustowni lub nietaktowni, 

to ich problem. 

Najbardziej popularną metodą, jaką myślący i życz¬ 

liwi ludzie rekomendują do ochrony praw szeroko 

nielubianych mniejszości takich, jak geje i lesbijki 

jest ustanowienie prawa, które zmuszałoby nas wszy¬ 

stkich do bycia pełnymi szacunku i prawymi. Jeśli 

my, wolnościowcy, argumentujemy za skromniejszą 

rolą prawa, to nie dlatego, że jesteśmy bezmyślni 

czy nieczuli, ale dlatego, że rozumiemy prawo i 

jego ograniczenia lepiej, niż to się innym wydaje. 

Jeśli prawo będzie dążyć do wymuszenia „tolerancji” 

wymagając spełnienia nawet najwymyślniejszej listy 

elementów zachowania uznanych przez prawodawców 

za oznaki tolerancji jako warunku robienia innych 

rzeczy, takich, jak wynajmowanie pokoi, podawanie 

alkoholu lub posiłków czy zatrudnianie ludzi, to bigoci 

(czy też ludzie, którzy po prostu nie zgadzają się 

z prawodawcami co do definicji bigoterii) dostarczą 

mniej tych rozmaitych usług, zatrudnią mniej ludzi 

i pogrążą się w bezczynności. Co gorsze, nie-bigoci 

także będą zniechęcani do przedsiębiorczości przez 

uboczne efekty państwowej regulacji, a niektórzy z 

nich, tacy jak ja, będą sprzeciwiać się temu, że nie 

mają prawa być bigotami, nawet jeśli nie chcą nimi 

być. W Wielkiej Brytanii mówienie o prawach, które 

zmuszałyby niegejowską i nielesbijską większość do 

zachowywania się miło wobec gejów i lesbijek jest 

ciągle tylko mówieniem. Ale było u nas ostatnio 

małe poruszenie związane z dostarczaniem gejom i 

lesbijkom specjalnych udogodnień na publiczny koszt 

i małe poruszenie publicznie finansowanej propagandy 

na korzyść gejowskiego i lesbijskiego sposobu życia. 

Również niektóre organizacje sektora publicznego na¬ 

rzuciły na swoim terytorium politykę progejowskiej i 

prolesbijskiej poprawności. Rezultat? Inni polityczni 

przedsiębiorcy z innymi poglądami na przyzwoitość 

odwzajemnili się uregulowaniami dyskryminującymi na 

niekorzyść gejów i lesbijek. Polityka jest polityką. 

Demokracja jest demokracją. Geje i lesbijki będąc w 

mniejszości wychodzą na takich wymianach najgorzej. 

Jeśli nastrajasz polityczną maszynę na swoją korzyść, 

nie zdziw się, jeśli ktoś inny przyjdzie i nastroi ją na 

korzyść kogoś lub czegoś innego, i zaszkodzi tobie. 

Jeśli jesteś małą i raczej niepopularną mniejszością, 

powinieneś się tego spodziewać. 

Wolnościowe stanowisko zezwalania na wszystko, co nie 

jest agresywne i popierania całkowicie wolnego rynku, 

niehamowanemu prawami przeciwko byciu niegrzecz¬ 

nym i dyskryminatorskim, może wydawać się okrutne 
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dla gejów i lesbijek, i dla ludzi w ogóle. Ale nie jest 

takie. Konsekwencją tego wolnościowego stanowiska 

jest społeczeństwo, w któiym bigoci mogą być bigo¬ 

tami, ale stoją w obliczu kosztów swej bigoterii. Wolne 

społeczeństwo tworzy obfitość okazji dla każdego, w 

tym dla gejów i lesbijek. Wielu pracodawców będzie 

w stosunku do nich nietolerancyjnych (przypuśćmy, 

że będą wiedzieli, kto jest gejem, a kto lesbijką), ale 

inni nie będą na to zwracać uwagi, bądź nawet będą 

rekompensować istniejącą bigoterię swoją wspaniało¬ 

myślnością dla nich i przedstawicieli innych mniejszości 

(i ciągnąć z tego zyski). Wielu pracodawców będzie 

gejami lub lesbijkami. Wolność gospodarcza rozsiewa 

w społeczeństwie władzę i bogactwo. „Wzmacnia” ludzi 

wszystkich rodzajów, wszelkich gustów i preferenci. 

Nagradza ludzi nie według tego, kim oni po prostu 

są, tylko według tego, co wnoszą w życie innych. Roz¬ 

powszechnia pieniądze, a wszyscy kupcy, z wyjątkiem 

najbardziej nietolerancyjnych, witają chętnie pieniądze 

jakiegokolwiek klienta. Kiedy ostatnio słyszeliście o 

sklepikarzu odmawiającym obsłużenia klienta, bo ten 

był gejem? 

PRAWO DO PUBLICZNEGO WYCHWALANIA 
GEJOWSKICH I LESBIJSKICII 
PREFERENCJI 

ielu gejów i lesbijek jest gotowych uznać, 

że jeśli tylko chcą być dyskretni co do 

swych skłonności seksualnych, pozostać 

w ukryciu, to ich życie rzeczywiście przebiega zgodnie 

z założonym wzorem. Ale wielu gejów i lesbijek 

nie zadowala się po prostu byciem gejami czy 

lesbijkami; chcą oni to ogłaszać i wychwalać swe 

skłonności seksualne publicznie, tak jak robią to 

heteroseksualiści, w demonstracjach i uczuciach, w 

plakatach oraz pokazach artystycznych gloryfikujących 

ich skłonności seksualne. Prawo robienia co się chce 

zaledwie w prywatności im nie wystarcza. 

My, wolnościowcy, dalecy od tego, by być zażenowani 

tym całkiem rozsądnym żądaniem, jesteśmy faktycznie 

jedyną grupą polityczną, która nie jest tym zażenowana. 

Uważam, że opowiadając się za prawem gejów i 

lesbijek do robienia w prywatności tego, co się im 

podoba, przedstawiam pogląd istotnej części, o ile nie 

przeważającej większości moich rodaków, w tym także 

tych, których niechęć do homoseksualnych skłonności 

jest dużo większa od mojej. Wielu z nich mogłoby 

wyrazić swoją akceptację tej zasady w dużo bardziej 

ordynarnych słowach niż ja. Mogą oni powiedzieć, 

że „cioty, pedały i lesby mogą robić między sobą te 

wszystkie obrzydliwe i zboczone rzeczy, które chcą, 

dopóki trzymają się razem i dają mi spokój", ale istota 

takiego nietaktownego oświadczenia jest identyczna 

z tym, co ja powiedziałem. Nawet jeśli zauważenie 

istnienia takiego języka bez całkowitego potępienia 

go spowoduje pewną obrazę. Ale to właśnie jest 

to, o co mi chodzi Sam dyskomfort ludzi, którzy 

nigdy nie popierali praw „zgadzających się ze sobą 

dorosłych osób w prywatności" jest dowodem na siłę 

i polityczną użyteczność tej koncepcji Skontrastujmy 

ją ze zdumiewającą wrogością wzniecaną wśród tych 

samych ludzi wskutek otwierania jakiegoś znikomo 

mało kosztownego, ale pomimo to finansowanego z 

publicznych pieniędzy „centrum gejowsko-lesbijskiego" 

przez jakieś lewicowe lokalne władze. Jak podobny cud 

może zadziałać na korzyść gejów i lesbijek chcących 

wyjść z ukrycia i żyć niezakłamanym życiem bez 

żadnych oszustw i uników? 

POLITYKA KONTRA WŁASNOŚĆ 

rzyczyną, dla której ludzie są tak tolerancyjni 

w stosunku do tego, co dzieje się „prywatnie" 

jest to, że „prywatne" miejsca są zazwyczaj 

także posiadanymi miejscami. Dlatego zasada, że każdy 

może prywatnie robić to, co chce w żaden sposób 

nie narzuca jakichkolwiek niechcianych porządków 

osobom trzecim, chcącym, by ich majątek był inaczej 

używany czy zarządzany. To, że jesteś gejem w swoim 

domu w żaden sposób nie zmienia życia w moim domu, 

o ile sam nie chcę go zmienić. Nie muszę być gejem 

w swoim domu. Nie muszę nawet oglądać w swoim 

domu kogokolwiek będącego gejem, chyba, że zgodzę 

się na taki porządek. Mogę nadal dyskryminować 

gejostwo dysponując swoim majątkiem. 

Skontrastujmy to ze sporami dotyczącymi miejsc „pu¬ 

blicznych". Jeśli parlament zmieni reguły określające, 

co może dziać się „publicznie", dotyka to nas wszyst¬ 

kich. Jeśli gejom i lesbijkom pozwoli się lub zabroni 

trzymać się za ręce na ulicy, albo jeśli heteroseksu- 

alistom pozwoli się lub zabroni całowania, albo jeśli 

prostytutkom pozwoli się działać bardziej publicznie 

lub zmusi, by działały mniej publicznie, jeśli kobiece 

piersi mogą lub nie mogą być pokazywane, to wszyscy 

jesteśmy w to wciągnięci, choćby tylko jako potencjalnie 

niezadowoleni bądź obrażeni widzowie. Spory doty¬ 

czące miejsc „publicznych" są sporami politycznymi, 

inaczej niż spory dotyczące tego, co może zdarzyć 

się w moim lub twoim domu. Stąd nadzwyczajny i 

skrajny kontrast w sposobie prowadzenia tych dwóch 

dyskusji, mimo że biorą w nich udział ci sami ludzie. 

Wnioskiem, którym my, wolnościowcy, wyciągamy z 

tego kontrastu jest to, że „publiczne" miejsca powinny 

być posiadane „prywatnie". Jeśli pomyśleć, jest już 

sporo takich miejsc. Są to sklepy, kluby, bary, stadiony 
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i puby. Dzięki instytucji „prywatnego” majątku geje 

mogą chodzić w „publiczne” miejsca, gdzie publiczne 

okazywanie uczuć gejowskich jest prawie wymogiem, 

a ja, jeśli chcę, mogę iść w inne miejsca, gdzie 

takie rzeczy są w większości nie do przyjęcia. Nie 

czuję się bardziej zagrożony przez bary gejowskie, 

niż przez fakt, że geje mają domy i robią w nich 

gejowskie rzeczy. (Cudzysłów, w który biorę słowa 

„prywatny” i „publiczny” jest spowodowany tym, że 

słowa te mają dwojakie znaczenie, dotycząc z jednej 

strony tego, kto posiada dane miejsce, a z drugiej 

strony tego, kto tam regularnie chodzi). Wolnościowcy 

mówią, że powinno być dużo więcej takich miejsc, 

gdzie reguły zachowania są negocjowane między 

właścicielami majątku a ich gośćmi lub klientami, a nie 

narzucane z góry przez polityków. Zamiast szaleńczo 

kontrowersyjnej jednolitości polityki, byłoby więcej 

przyzwoitej i tolerancyjnej różnorodności wolnego 

społeczeństwa. Powtórzę ulubione wolnościowe hasło: 

sprzedać ulice! Jeśli geje i lesbijki żądają prawa do 

publicznego okazywania uczuć na wszystkich ulicach, 

to według mnie żądają za dużo. Pani Dulska i 

jej młodzieńczo złośliwi zwolennicy powinni mieć 

pewne ulice, które dawałyby im pełne zadowolenie, 

gdzie mogliby skarżyć się na wszystkich innych i 

bić każdego innego ku pokrzepieniu swych serc. 

Ta sama reguła powinna stosować się do gejów, 

lesbijek, prostytutek, klientów prostytutek, itp., itd. 

Jeśli ulice byłyby własnością prywatną, prawie każdy 

z nas dostałby trochę tego, co najbardziej chce, tak 

jak już cieszymy się prywatnie oferowanymi napojami 

chłodzącymi. Większość ulic byłaby dla mnie tylko 

nieco lepsza niż obecnie. Niektóre byłyby dla mnie 

nieznośne (i unikałbym ich), a kilka byłoby dla mnie 

siódmym niebem (i stale je odwiedzałbym). To samo 

stosowałoby się do gejów i lesbijek, do ciebie i 

do twojej ciotki. Prawie każdy z nas, z wyjątkiem 

morderców, gwałcicieli i rabusiów (co jest dodatkowym 

argumentem za taką zmianą) dostałby ulice, które 

lubiłby bardziej niż obecnie. Ja osobiście i masa 

ludzi generalnie będziemy popierać każdą mniejszość 

w domaganiu się pewnego publicznego wyrażania jej 

punktu widzenia czy skłonności, ale staniemy po 

stronie większościowych bigotów, jeśli mniejszość ta 

zażąda prawa do niewybrednego obrażania innych. 

Celem wszystkich działaczy gejowskich i lesbijskich 

powinno być izolowanie swych bigoteryjnych wrogów 

i unikanie jednoczenia się bigotów z większością. 

Intelektualnym narzędziem do osiągnięcia tego jest 

instytucja prywatnego majątku. Politycznie aktywni 

mają niestety tendencję do kierowania się w przeciwną 

stronę. Zarówno klan pani Dulskiej, jak i klan 

Politycznej Poprawności, głodne narzucania innym 

swych poglądów nawet w bardziej natrętny sposób, chcą 

w imię swych poglądów na cnotę zlekceważyć prawa 

własności, w takich miejscach jak prywatne restauracje, 

kluby, puby i nawet prywatne salony, bardziej niż 

dotychczas. Wszystkie te miejsca są uczęszczane 

przez „ogół” (nawet salony) i tym usprawiedliwia się 

czynienie każdego aspektu zachowania w nich sprawą 

„publiczną”, to jest polityczną. 

Jest o wiele prawdopodobniejsze, że takie rozszerzenie 

politycznej ingerencji na prywatnie posiadane miejsca 

zostanie użyte właśnie do stłumienia gejowskich i 

lesbijskich preferencji seksualnych, aniżeli do wymu¬ 

szenia pełnej szacunku postawy w stosunku do tych 

rzeczy. 

PRAWO DO SWOBODNEJ WYPOWIEDZI Wolnościowcy popierają prawo do wolno¬ 

ści słowa. Niektóre grupy gejowskie i 

lesbijskie argumentują, że powinny mieć 

prawo do szerzenia entuzjazmu dla swych seksualnych 

upodobań i pomysłów, i tu się z nimi zgadzam. 

Niektóre grupy gejowskie i lesbijskie argumentują 

też, że tym, którzy sprzeciwiają się prawom gejów i 

lesbijek prawo powinno zabronić szerzenia ich idei. 

Myślę, że tacy geje i lesbijki nie mają racji. Byłoby 

to naprawdę nadzwyczaj niemądrą rzeczą dla gejów 

i lesbijek żądać prawnego ograniczenia czegoś tylko 

dlatego, że się przeciw temu buntują. Oznacza to 

uzbrojenie ich wrogów w broń, którą ci użyją - już 

używają - przeciwko nim samym. 

„OUTING” 

zczególnie kontrowersyjną taktyką gejów w 

ostatnich latach, zwłaszcza w Ameryce, jest 

praktykowanie ujawniania gejostwa tych gejów, 

których publiczne stanowisko uznawane jest przez 

gejowskich działaczy za niewłaściwe. Osobiście uważam, 

że jest rozsądnym, nawet jeśli cokolwiek okrutnym, 

ujawnienie skłonności antygejowskiej osobistości, która 

sama jest po cichu gejem. Z drugiej strony jednak 

obnażanie kogoś, kto tylko odmawia przyjęcia pewnego 

rodzaju stanowiska, mimo iż jest gejem, uderza 

mnie jako kompletna złośliwość. Mam wrażenie, że 

wolnościowcy, jako wolnościowcy, nie mają żadnego 

przewidywalnego stanowiska co do „outingu”. Co 

do mnie, upierałbym się generalnie, że nie jest 

się właścicielem swej reputacji. To inni tworzą twoją 

reputację, reagując na twoje życie, poglądy, wypowiedzi 

i działania, tak, że twoja reputaqa jest ich łączną 

własnością, a nie twoim wyłącznym majątkiem, który 

możesz wedle woli zachowywać lub zmieniać. Byłbym 
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skłonny zezwolić na „outing” na tej prostej podstawie, 

że jest to również kwestia wolności słowa. Jeśli 

ludzie chcą mówić o tobie rzeczy, które mogą zrobić 

cię niepopularnym i spowodować twój smutek oraz 

zażenowanie, powinno być im wolno to robić. (I 

tobie powinno być wolno się odwzajemnić w ten sam 

sposób). Inni wolnościowcy mogą odczuwać „outing” 

tak, jak ja odczuwam aborcję. Jest to ohydne, ale 

próbowanie zabronienia tego jest głupie. A jeszcze 

inni mogliby odczuwać „outing” tak, jak antyaborcyjni 

wolnościowcy odczuwają aborcję, która dla nich jest 

nie tylko wstrętna, ale powinna być także nielegalna. 

W Wielkiej Brytanii dzięki Bogu ten spór wydaje się 

być bez znaczenia, bo nawet te grupy gejowskie, które 

omawiały tę taktykę były surowo kiytykowane. (Musiały 

zrozumieć wpływ takiej złośliwości na swoją reputację). 

Jestem regularnym konsumentem wiadomości i nie 

znam żadnego prominentnego brytyjskiego geja, który 

zostałby ujawniony w ten sposób, choć być może 

odzwierciedla to moją ignorancję w politycznej scenie 

gejowskiej, a nie prawdziwy stan rzeczy. 

DZIECI I PRAWA DZIECI 

iektórzy wolnościowcy, w tym ja, mają takie 

poglądy na temat praw dzieci, które w 

istotny sposób się wiążą ze sporem o to, 

czy geje i lesbijki powinni mieć prawo do posiadania 

bądź adoptowania dzieci. Ja mówię: to zależy od 

tych dzieci. O ile dzieci są niemowlętami, są one 

praktycznie rzecz biorąc majątkiem. Nie mają żadnych 

praw, bo nie są w stanie ich żądać. Wszystko, co 

mogą zrobić, to zawyć z widoczną wściekłością lub 

zabulgotać z widoczną przyjemnością, a reszta z nas 

ustala, co może zrobić z tymi hałasami i robi, co 

może najlepszego. Zarządzanie niemowlęctwem jest 

nieuleczalnie kontrowersyjne. Z dziećmi jest zupełnie 

inna sprawa. Są one zdolne do preferowania tego 

dorosłego nad tamtym i wyrażania tej preferencji. I tak 

samo, jak uważam, że seksualne zachowanie dorosłych 

powinno być regulowane na zasadach wzajemnej zgody, 

uważam też, że zgoda powinna rozstrzygnąć spory 

dotyczące współżycia rodzinnego. Przypuśćmy, że jakieś 

lesbijki chcą trzymać u siebie w domu pewne dziecko, 

z dala od jego naturalnych rodziców. I przypuśćmy, 

że dziecko również myśli, że to dobry pomysł, bo 

według niego jego naturalni rodzice mają skłonność je 

bić. Świetnie. To powinno rozstrzygnąć sprawę. Jeśli 

to dziecko i te lesbijki chcą wspólnie zamieszkać, 

kto jeszcze potrzebuje się narzucać? Jeśli to dziecko 

nienawidzi życia ze swymi rodzicami, dlaczego ma 

być z nimi uwięzione? Ta sama reguła pozwalałaby 

dzieciom opuszczać domy prowadzone przez gejów 

i lesbijki, jeśli kiedykolwiek zdecydowałyby, że tego 

chcą. Osobiście nie widziałbym tu żadnego problemu 

dla gejów i lesbijek zdobywających czy adoptujących 

niemowlęta i dbających o nie. Oczywiście nie myślę, 

że niemowlęta, które urodzą się gejom czy lesbijkom 

na skutek przelotnych kontaktów heteroseksualnych, 

powinny być im porywane tylko dlatego, że mogą być 

wychowane w nieortodoksyjnych opiniach i gustach, i 

na szczęście nie myśli tak też większość innych ludzi. 

LUDZIE PRZETRWAJĄ 

eneralnie nie boję się, że jak tylko naj¬ 

bardziej entuzjastycznym gejowskim i les- 

bijskim misjonarzom pozwoli się na próby 

realizacji tego dziwacznego projektu, świat nagle będzie 

składał się jedynie z gejów i lesbijek. Ci antygęjowscy i 

antylesbijscy misjonarze, którzy boją się, że pozwolenie 

gejom i lesbijkom na niepohamowane szerzenie ich 

idei i gustów i co gorsza na faktyczne wzrastanie 

dzieci z tymi samymi ideami i gustami „otworzy śluzy”, 

są, jak uważam, po prostu w błędzie. Błąd tych prze¬ 

ciwników homoseksualizmu jest bardzo prosty. Bierze 

się on z faktu, że oni sami mają silne skłonności do 

bycia gejami i lesbijkami. Nie ma w tym nic złego. 

Jednak oni dedukują następnie, że tak jest z każdym 

innym. Zatem, mówią sobie, muszą być straszliwe 

prawa przeciwko szerzeniu gejostwa i lesbijstwa, albo 

inaczej cały świat stanie się gejowski i lesbijski i 

całkowicie porzuci rozmnażanie. Błąd, jaki ci nieszczę¬ 

śnicy popełniają polega na zakładaniu, że wszyscy inni 

pozornie normalni ludzie usiłują kontrolować tę samą 

„wewnętrzną bestię”, którą oni zauważają w sobie. 

Na amerykańskiej moralno-większościowej scenie po¬ 

wstał komunał, że najżarliwsi antygeje nieuchronnie 

prędzej czy później zostaną aresztowani za składanie 

propozycji chłopcom w publicznych toaletach. Co do 

mnie, przypatruję się pismom erotycznym w kioskach. 

Oglądam plakaty. Nie boję się o biologiczną przyszłość 

mojego gatunku. Śluzy heteroseksualizmu są dobrze 

i prawdziwie otwarte i myśl o tych linijkach u Dar¬ 

wina, które dotyczą tendencji heteroseksualistów do 

wypierania homoseksualistów powinna jeszcze bardziej 

rozproszyć nam wątpliwości. 

WIEK PRZYZWOLENIA 

becnie w Wielkiej Brytanii mówi się o 

obniżeniu wieku przyzwolenia dla gejów i 

lesbijek*. Popieram to zarówno z punktu 

widzenia praw dzieci, jak i dlatego, bo nie boję się 

o przyszłość naszego gatunku. Jeśli to się stanie, i 

jeśli wynikiem tego będzie nagła fala entuzjazmu dla 
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gejowskiego i lesbijskiego seksu, to ci normalni, którzy 

będą nad tym ubolewać, będą musieli podwoić swój i 

tak już szaleńczy wysiłek propagandowy na rzecz swoich 

skłonności seksualnych, choć nie wiem, jak mogliby 

robić więcej niż teraz. O liberalizacji tego prawa mówi 

się często jako o „wysyłaniu złego sygnału”. Ale prawo 

dotyczy przestępstw i ich karania, a nie „sygnałów”. Jeśli 

rząd zezwoliłby na stosunki homoseksualne pomiędzy 

szesnastolatkami, nie oznaczałoby to, że to popiera. 

Byłoby to po prostu powstrzymanie się od prawnego 

prześladowania tych, którzy to popierają. (To samo 

dotyczy innego tradycyjnego tematu wolnościowego, 

rekreacyjnych narkotyków). 

IMPERIUM RZYMSKIE NIE UPADŁO PRZEZ 
GEJÓW I LESBIJKI 

zasami, zwłaszcza wśród starszych ludzi z 

pozostałościami klasycznej edukacji, spotyka 

się pogląd, że skłonności homoseksualne 

były w jakiś nieokreślony sposób związane z upadkami 

cywilizacji w ogólności i z upadkiem imperium rzym¬ 

skiego w szczególności. Nie sądzę, że homoseksualizm 

spowodował upadek wielkości Rzymu i przekonany 

też jestem, że gejostwo i lesbijstwo nie stanowi groźby 

dla naszej cywilizaqi. W moim przekonaniu wielkie 

osłabienie imperium rzymskiego było związane z tym, 

że jego siła zależała od jego całkowitej kontroli 

nad rejonem Morza Śródziemnego. Ustąpienie części 

wybrzeża tego morza było jak ustąpienie części muru 

obronnego przez oblężone miasto, nie do pomyślenia, 

dopóki było to nieuniknione. Rzym zatem był wcią¬ 

gnięty w nieznośnie wielkie zaangażowanie militarne 

w celu jego utrzymania, zaangażowanie, które osta¬ 

tecznie okazało się fiskalnie i politycznie katastrofalne. 

Rzymskie pojęcia o gospodarce, kształtowane raczej 

przez względy wojskowe niż handlowe były nawet 

bardziej samobójczo galbraithowskie i keynesowskie** 

niż te, które kwitną obecnie. Częściowo z tej przy¬ 

czyny imperium rzymskiemu brakowało także tradycji 

radykalnie postępowej techniki, takiej, jaką mimo 

wszystkich swych braków wyraźnie posiada nasza cy¬ 

wilizacja. Dlatego Rzym upadł. Gejostwo i lesbijstwo 

nie ma z tym nic wspólnego. 

PRAWA GEJÓW I LESBIJEK DOTYCZĄ 

TEGO, JAK JA MAM SIĘ ZACHOWYWAĆ, 
DLATEGO SĄ MOJĄ SPRAWĄ 

edna rzecz na koniec. Wracając do tych gejów, 

którzy chcieli dowiedzieć się, czy ja też jestem 

gejem, doznałem wrażenia, że niektórzy z nich 

myślą, iż skoro nie jestem członkiem danej mniejszości, 

to rozprawianie o prawach tych, którzy są jej członkami 

nie jest dla mnie. Absolutnie odrzucam taki pogląd. 

Prawa gejów i lesbijek dotyczą najdokładniej mnie, 

gdyż chodzi w nich o zachowanie, które ja muszę 

okazywać i którego muszę w szczególności unikać 

w swoim traktowaniu gejów i lesbijek. Prawa gejów 

i lesbijek dotyczą mojego zachowania, nie tylko 

zachowania gejów i lesbijek. Jedynie jeśli niegejowska 

i nielesbijska większość będzie zdolna do swobodnego 

omawiania praw gejów i lesbijek i dzielenia włosa na 

czworo przy dyskutowaniu o tym, gdzie takie prawa 

powinny się zaczynać, a gdzie kończyć, przekonamy 

się do popierania i szanowania takich praw, i mam 

nadzieję, że to nastąpi. 

PRZYPISY: 
1) O, którzy mają w zwyczaju stawać zawsze po stronie niższych 
klas przeciwko wyższym sprzeciwią się temu twierdzeniu. 

Opieram je z jednej strony na zawartości „poważnych” gazet, 
a z drugiej na zawartości brukowców. Nie ma wątpliwości, 
gdzie można znaleźć antygejowskie drwiny i wrzaski. Poważna 
prasa jest całkowicie grzeczna. Brukowce są grzeczne jedynie 
czasami, a często są obrzydliwe. Oczywiście odzwierciedla to 

opinie czytelników. 

2) Większość heteroseksualistów, w tym ja, nie uważa AIDS za 
znaczącą groźbę, choć początkowo tak się mogło im wydawać. 

AIDS jest i pozostanie, jak myśli teraz większość, ograniczone 
do „grup ryzyka”. Wielu działaczy gejowskich nazywa tę opinię 
„homofobiczną”. Ale jeśli AIDS, będąc początkowo problemem 
jedynie gejów i biorących narkotyki uczyniłaby następnie 
spustoszenie wśród niegejowskiej i nie biorącej narkotyków 
większości, to wynikła stąd „homofobia” byłaby straszna i 
niemożliwa do opanowania. Dlaczego „Moralna Większość” 
powitała AIDS taką radością? To wczesny strach przed tym, 

że geje rozpętali nową Czarną Śmierć, a nie późniejsze 
uświadomienie sobie (wbrew nadzwyczajnemu propagandowemu 
ogniowi zaporowemu rządu i „nauczycieli zdrowia”), że geje 

pozostają grupą o wiele większego ryzyka niż nie-geje rozniecił 

płomienie antygejowskiej złośliwości. „Działacze AIDS” wciąż 
próbują, ale na szczęście bezskutecznie, szerzyć „homofobię”, 
wyolbrzymiając groźbę AIDS dla nie-gejów w celu otrzymania 

politycznego poparcia i funduszy na badania AIDS. Patrz 
Sean Cabb, What To Do About AIDS, Pamphlel No. 12, 
Libertarian Alliance, London, 1989 i Michael Fumento, The 
Myth of Heterosezua) AIDS, New Republic Books, New 

York, 1990. 

3) Ta kwestia została dla mnie bardzo przekonywująco 
przedstawiona przez Petera Tatchella, który był jednym z 
mówców na spotkaniu Libertarian Alliance poświęconym 

prawom gejów 11 kwietnia 1992 r. 
Tłum. J. Sierpiński 

• Wiek przyzwolenia (wiek, poniżej którego stosunki se¬ 
ksualne sq zabronione) dla stosunków homoseksualnych 
jest w Wielkiej Brytanii wyższy niż wiek przyzwolenia 
dla stosunków heteroseksualnych (przyp. tłum.) 
*• Galbraith i Keynes - ekonomiści zwolennicy inter¬ 
wencjonizmu państwa w gospodarce (przyp. tłum.) 

Artykuł opublikowany za zgodą Libertarian Alliance, 23 
Chapter Cham bers, Esterbrooke Street, London SW1P 4NN, 
Wielka Brytania. Copyright 1992: Libertarian Alliance; Brian 
MickJethwaiL Poglądy przedstawione w tekście są poglądami 
autora, niekoniecznie poglądami Libertarian Alliance, jego 
Komitetu, Rady Doradczej czy subskrybentów. 
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Działka na rzecz środowiska i społeczności lokalnej 

adres: R. Jackowski, ul. Zbyszka z Bogdańca 56, 
_80-419 Gdańsk_ 

WARTO WIEDZIEĆ — ORGANIZACJE 
WSPIERAJĄCE 

oza ruchem ekologicznym istnieje w Polsce i na 

świecie wiele organizacji działających tak jak ekolodzy 

— nie dla zysku a dla idei. Często uzupełniają 

one, wyręczają państwo w tym, czego ono nie może 

zapewnić swoim obywatelom, a jeszcze częściej występują 

przeciwko zarządzeniom państwa, jeśli ono swoim obywatelom 

pomóc nie zamierza. Organizacje te działają na różnych 

polach — pomoc dla najbiedniejszych, staruszków, dzieciaków, 

ludzi upośledzonych (tak zwane organizacje charytatywne), 

walka o prawa człowieka (na przykład Amnesty International, 

Obejctor, feministki, FA, ANF, mniejszości narodowe. Fundacja 

Rozwoju Demokracji Lokalnej, alternatywna edukacja) i wiele, 

wiele innych. Te wszystkie organizacje nazywane są często 

organizacjami pozarządowymi (NGO — non govemmental 

organizalions) albo też trzecim sektorem w odróżnieniu 

od dwóch pierwszych „sektorów" ludzkiego działania w 

społeczeństwie: polityki i biznesu. 

Wszędzie na świecie powstają setki takich organizacji, po prostu 

dlatego, że są niezbędne, żeby człowiek i jego wartości mogły 

przeżyć w naszej niezbyt im sprzyjającej cywilizacji. Niestety, 

równie wiele, albo jeszcze więcej organizacji pozarządowych 

szybko przestaje istnieć. Co ciekawe, przeważnie dzieje się 

tak z powodów wewnętrznych, choć zazwyczaj winimy świat 

zewnętrzny. Na przykład jeśli mała organizacja ekologiczna 

z miesiąca na miesiąc traci aktywność i w końcu nic się 

już nie robi, jej członkowie mówią na przykład: „a, bo ci 

dziennikarze to tak nas opisali, że już nikt nie miał potem 

do nas zaufania, a to wszystko przez tego kretyna ...ańskiego, 

który zawsze™”, albo: „a, bo normalnie idziesz do Rady 

Miasta i pytasz, czy oni wiedzą, jakie jest skażenie ołowiowe, 

a d kompletnie nic nie wiedzą, i jeszcze się przyczepni do 

Alka, że ma kolczyk w uchu. A gdzie by chcieli, żeby miał?!” 

Tak dzieje się bardzo często — zrzucamy na kogoś winę: na 

media, na urzędników państwowych, samorządowych. A to 

przecież kwestia nas, naszego nastawienia do świata, naszych 

umiejętności. Często nie umiemy się porozumiewać ze światem 

zewnętrznym, który wiadomo, że jest inny (w końcu dlatego 

powstaliśmy; a jeśli chcemy go zmienić, musimy jakoś mu 

to zakomunikować, bo inaczej to są przecież marzenia o 

dyktaturze!), ani zupełnie nie umiemy rozwiązywać swoich 

własnych problemów. I często zdarza się, że po wielu różnego 

rodzaju niepowodzeniach nic już się nie dzieje w naszej 

organizacji. I w końcu tyle już osób odeszło, że i my 

odchodzimy. 

lo wszystko nie są problemy, które zdarzają się tylko w Twojej 

organizacji. One się niestety zdarzają we wszystkich organiza¬ 

cjach pozarządowych. To dlatego organizacje pozarządowe są 

takie nietrwałe. Pewnie w waszym mieście spotkaliście się z 

takim zdaniem: „a rok temu to tu działali tacy fajni punkołe, 

ekologią też się zajmowali, ale coś tak jakoś umarło". 

Zazwyczaj umieranie organizacji pozarządowych odbywa się z 

takich powodów: 

• problemy z porozumieniem się ludzi w grupie — walka o 

władzę między paroma osobami, konflikty wewnętrzne (typu 

ktoś coś ma do kogoś i nie powie wprost), 

* spotkania są kompletnie bez sensu, nic się na nich nie 

dzieje, albo ludzie się kłócą, albo ciągle d sami dwaj faceci 

dyskutują godzinami, 

* brak zapału, motywacji, 

* odchodzenie nowych ludzi, 

• nieudane akcje, 

• brak współpracy z mediami, 

* brak współpracy z lokalnymi władzami, 

• brak współpracy z innymi ośrodkami poza moim miastem. 

Jak się już tak wyodrębni te problemy, to łatwiej się z 

nimi zmierzć. Dla rozwiązania tych kłopotów powstały osobne 

organizacje, które nie zajmują się żadną akcją bezpośrednią, 

tylko właśnie pomagają organizacjom rozwiązywać ich problemy. 

Nazywa się te organizacje wspierającymi, bo też tylko i 

wyłącznie do wspierania zostały stworzone. 

W organizacjach wspierających ludzie pracują przeważnie na 

etatach. Niektóre z tych organizacji dają pieniądze, inne 

— większość — służą informacją. Nie jest to informacja 

merytoryczna typu liczba niepełnosprawnych obywateli naszego 

miasta, rodzaje dioksyn wydalane przez spalarnie śmieci 

— takich udzielają eksperci, np. jeśli chodzi o ekologię 

Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony środowiska, ul. Komuny 

Paryskiej 20-28, 50451 Wrocław, teł. 44-66-95 do 97. 

Organizacje wspierające udzielają informacji na temat tego, 

jak rozwiązywać problemy organizacyjne, wspólne dla wszystkich 

grup pozarządowych — NGOsów. Ta wiedza rozpowszechniana 

jest przez organizacje wspierające na dwa sposoby — przez 

szkolenia (czasem zwane warsztatami albo treningami) i przez 
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publikacje; broszury albo coś większego. Na razie więcej w 

Polsce szkoleń niż publikacji. Na zachodzie istnieją miliony 

takich książek, nic tylko uczmy się angielskiego i zacznijmy 

to tłumaczyć dla ludzi! 

W każdym razie w Polsce organizacje pozarządowe mogą 

zapisywać ludzi na szkolenia w Warszawie (niedrogo, a jeśli 

drogo to są bonifikaty) lub w innych — raczej większych 

— miastach w pobliżu a także zorganizować przyjazd 

szkoleniowców do siebie (drożej, ale niekoniecznie — jak się 

zbierzecie w kilka NGOsów to przyjadą za małe pieniądze, 

bo czują, że to ma sens). 

Przykładowe tematy szkoleń: 

* praca w grupie, komunikacja w grupie, rozwiązywania 

konfliktów (te trzy tematy razem lub osobno), 

* prowadzenie spotkań, 

* etapy rozwoju organizacji, 

* planowanie strategiczne, 

* ocena pracy organizacji, 

* zbieranie środków na działalność, 

* pisanie wniosków o dotacje, 

* prowadzenie kampanii, 

* współpraca z miediami. 

Szkolenia trwają od 4,5 godzin do tygodnia z wszystkimi 

możliwymi wersjami w tym przedziale czasu. 

Oto namiary na niektóre organizacje wspierające, które 

udzielają szkoleń: Biuro Obsługi Stowarzyszeń i Fundacji 

BOSIF przy Tow. Przyjaciół Dzieci — ul. Nowy Świat 18/20 

pokój 109, 00-950 Warszawa, tel. (0-22) 265003, faz 265423 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (raczej dla organizacji 

tzw. „prawoczlowieczowych”) ul. Bracka 18/62 Warszawa, tel. 

628-10-08, tel/fax 29-69-96 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (szczególnie jeśli coś 

robicie dla szkół) ul. Jasna 22 pokój 404, lei. 26-44-73, 

26-44-74 fax 26-43-23 

Kancelaria Prawna Romana Comi (tylko prawne; tu należy 

się dopominać o zniżki, powołując się na nazwisko Comiego 

— czyt. przez „K” — który zawsze twierdzi, że ich udziela) 

ul. Nowy Świat 18/20 pokój 109 Warszawa, tel. 26-50-03, faz 

265423 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej — ul. Krzywickiego 

9, lei. 25-28-08, fax 25-14-16, ma oddziały w większych 

miastach 

Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego — ul. Wiejska 

14/8, 00-490 Warszawa, tel/faz 628-86-34 

Osoby związane z organizacjami pozarządowymi udzielające 

szkoleń: 

Basia Przybylska, Academy for Educalional Development, 

Aleja Róż 10/9, lei. 622-01-22 faz 621-83-87. 

Pytając o ich ofertę szkoleniową zapytajcie też czy dane 

szkolenie przyda się małej/dużej organizacji — przykładowo 

trzy dni planowania strategicznego dla trzyosobowej grupy 

lokalnej FZ to marnowanie sił obu stron. 

Organizacje wspierające mają leż swoje publikacje. Najsłyn¬ 

niejsze chyba jak dotychczas jest drugie wydanie przewodnika 

po fundacjach, które dają pieniądze NGOsom, tak zwana 

„mapa pieniędzy”. „Dotacje, fundusze, programy pomocowe 

dla organizacji pozarządowych” wydane przez BORDO czyli 

Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych, ul. Piękna 

24/26, 00-549 Warszawa, tel. 625-09-56. Warto do nich napisać. 

przysyłają go gratis, zobowiązują cię za to do udostępnienia 

go każdemu innemu NGOsowi, który się do ciebie o to 

zwróci. 

Do organizacji pozarządowych przede wszystkim można się 

zwrócić o informację właśnie na temat publikacji i szkoleń. 

Jeśli chcielibyście mieć konkretne szkolenie, zapytajcie, kto 

takie robi. 

Rozpowszechnianie informacji jest jednym z najważniejszych 

celów organizacji pozarządowych. Istnieją dwa pisma zajmujące 

się przepływem informacji między NGOsami: 

„Asocjacje” — miesięcznik, ul. Białobrzeska 13a/28, Warszawa, 

02-370, tel/faz 625-13-56, półroczna prenumerata na 95 r. 

wynosiła 22 zł 

„Partner” — organizacja go wydająca: Centrum Informacji i 

Wspomagania Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 51, 

80-207 Gdańsk, tel/faz 32-37-12, 32-62-41 wew. 44 

oraz inne organizacje wspierające, do których zawsze można 

zwrócić się o każdego rodzaju informację: 

BORIS — Biuro Obsługi Ruchów i Inicjatyw Społecznych, ul. 

Nowolipie 25 B, 01-011 Warszawa, tel. 38-39-82, faz 38-26-72 

KLON/JAWOR — Bank informacji o organizacjach pozarzą¬ 

dowych — ul. Flory 9, 5 piętro, tel. 49-69-60 

Forum Inicjatyw Pozarządowych, które organizuje spotkania 

organizacji pozarządowych w różnych miastach Polski (tzw. 

FiPy) a także dysponuje różnymi informacjami; ul. Żyrawia 

6/12 pokój 524 i 523, 00-503 Warszawa tel. 625-13-56, mają 

organizacje lokalne 

Forum Fundacji Polskich, ul. Bagatela 14, pierwsze piętro, 

pokój 109, 00-585 Warszawa, tel. 628-82-51 wew. 242, 

621-02-99, tel/faz 621-00-95 

Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE) 

skr. poczt. 311, 00-950 Warszawa, tel. 620-83-44, tel/faz 

620-83-58 E-mail: udee @pleam.edu.pl 

Organizacje zajmujące się wyłącznie ekologią: 

The Environmental Partnership for Central Europę (EPCE), 

biuro polskie — ul. Piłsudskiego 74/309, Wrocław 50-020, 

tel.31611, a program szkoleniowy, ul. Sławkowska 12/14, 

Kraków, 31-014, tel/faz 22-55-63, program udzielania dotacji 

ul. Piłsudskiego 74/309, Wrocław, tel. (071) 72-56-78 do 80 

Fundacja EkoFundusz, ul. Bełwederska 18 A, Warszawa 

00762, tel/faz 400901 

German Marshall Fund, 11 Dupont Circle, N.W., Washington, 

D.G 20036 USA 

Milieukontakl Oost — Europa, Mr Ton van Eck (koordynator 

programu Polska) P.O.BOX. 18185, 1001ZB The Netherlands, 

tel. (31 20) 63-92-716, faz 6391379 

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę środkową i 

Wschodnią, Program Dotacji Lokalnych, ul. Żurawia 32/34 

lok. 18, 00515 Warszawa, tel. 628-77-15, 29-3665, faz 299352 

Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska, 

Al. Niepodległości 186, 00-608 Warszawa, tel. 25-92-45, faz 

25-49-58, skr. poczt. 1 Warszawa 

Pozdrawiam! Jeśli z jakichś powodów nie zdołaliście uzyskać 

informacji u podanych wyżej źródeł — dzwońcie do mnie 

628-86-34 BLANKA GĄSIOROWSKA 

Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa 

BIURO OBSŁUGI RUCHU EKOLOGICZNEGO (BORĘ) 

Al. ZIELEŃ ŁĘCKA 6/8, 03-727 WARSZAWA tel. (0-22) 

618-37-81 
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UŚMIECH ZA UŚMIECH W zasadzie nie wiem, w jakiej 
formie pisać ten tekst. W 
n-rze 42 „Maci” (12/995) 

Jany ustosunkował się do mojego 
„zlewu” z listopada. Cieszę się, źe 
wprowadziłem Go w dobry humor (co 
sam zaznaczył na początku), nie wiem 
jednak co łączy Jego przekraczający 
kolumnę „zlew” z moim tekstem. W 
swej „polemice” (?) nie odniósł się 
do ŻADNEJ z myśli formułowanych 
przeze mnie. Mentorskim tonem pisze 
coś o burżujach, Marksie i talentach 
do (m.in.) „włażenia w dupę”. 

Ponieważ „polemiki z polemikami” nie 
są tym, co specjalnie „kręci” w lekturze 
czegokolwiek — nie będę szczegółowo 
„rozkładał” tekstu Jany’ego, przytoczę 
natomiast ten fragment mojego, do 
którego (chyba) chciał się On odnieść. 

„... Ktoś, kto deklaruje, że jedyną 
różnicą dzielącą elity od reszty spo¬ 

łeczeństwa są większe MOŻLIWOŚĆ 
(jak zawsze czyniła lewica) — zwyczajnie 
kłamie. Nie wspomina o PREDYSPO¬ 
ZYCJACH. Przypominam, że przed 
rewolucją 1917, bolszewicy dyspono¬ 
wali wysokiej jakości ELITĄ, więc nie 
jest żadną niespodzianką, że mimo 
egalitarnej frazeologii nastąpiła tylko 
WYMIANA ELIT, a nie ich — np. 
— likwidacja. Działa tu jeszcze jeden 
mechanizm. Każdy większy kolektyw 
FUNKCJONALNIE wymaga elity. W 
sposób usystematyzowany przedstawili 

to m.in. J. Higley i G.L. Field w 
swej pracy „Struktura elit i ideologia w 
rozwiniętych społeczeństwach”. Myślę, 
że ich wnioski nie podlegają dyskusji. 
Twierdzą oni, że: 

1) Nie istnieje w żadnym większym ko¬ 
lektywie „wspólny interes”, ani zgodność 

co do kierunku i charakteru działań 
danej organizacji (...) 

2) Występuje zbyt duża liczba osób, 
których dana decyzja miałaby doty¬ 
czyć, powodująca techniczną niemożli¬ 

wość brania przez nie udziału w jej 
podejmowaniu. 

3) Istnieją w danym momencie histo¬ 
rycznym osoby zajmujące strategiczne 
pozycje w organizacji, umożliwiające im 
podejmowanie decyzji arbitralnych w 
stosunku do wszystkich innych, których 
one dotyczą (nie-elil). 

W ostatnim punkcie rzeczywiście zna¬ 

czenie mają MOŻLIWOŚCI. Lecz są 
to możliwości pojedynczych, określonych 
Osób, a nie „lewicowo-przysłowiowych” 
WSZYSTKICH, czy reprezentantów ja¬ 
kiejś klasy społecznej. Oy osoby te 
mogły zająć STRATEGICZNE pozycje 
potrzebne są PREDYSPOZYCJE ich, 
lub kogoś z ich bliskiego otoczenia, kto 
sprawnie „pociąga za sznurki”...”. 

Naprawdę nie wiem dlaczego czytając 
to Jany czekał tylko na moją deklarację, 
że władza pochodzi od Doga... Nie ma 
na co czekać. Albo wnioski Higle/a i 
Field’a są zdaniem J. słuszne, albo nie. 
Bóg nie ma tu nic do roboty. Dodam, 
że jestem ateistą. 
J. pisze o charakterze (rodzajach) pre¬ 
dyspozycji (jedyny merytoryczny frag¬ 

ment jego „zlewu”). Z jakichś przyczyn 
uważa, że np. umiejętność „rozwiązywa¬ 
nia problemów społecznych” powinna 
charakteryzować polityków, natomiast 
o hierarchii kleru powinna decydować 
zdolność rozwiązywania problemów du¬ 

chowych. Przecież wszyscy wiemy, że 
celem polityki jest osiągnięcie i utrzyma¬ 
nie władzy, natomiast celem hierarchii 
kościelnej... to samo. Więc ktoś, kto 
ma predyspozycje do rozwiązywania 
problemów społecznych, jednocześnie 
predysponowany jest do bycia filantro¬ 
pem, czy „działaczem spi»łecznym”, a 
nie politykiem. 

Dobrze byłoby zrozumieć, że naturalną 
rzeczą dla ludzi (nie tylko dla „bur- 
żujów”) jest dążenie do zaspokajania 

własnych potrzeb. Zawsze były i będą 
osoby z tendencjami i PREDYSPOZY¬ 
CJAMI do dominacji. Osoby te będą 
skuteczniejsze w dążeniu do władzy od 

reszty. 1 ZAWSZE do władzy będą 
zmierzać. Będą grupy silniejsze i słab¬ 
sze, bardziej i mniej wpływowe (również 
np. w ruchu anarchistycznym). Rzecz w 

maksymalnym (możliwym) ograniczeniu 
przestrzeni dla nadużyć zarówno na tym 
polu, jak i na każdym innym. Ciekawe 
kiedy do Was dotrze, że w awangar¬ 
dzie KAŻDEJ rewolucji tacy ludzie są, 
więc swą obecnością GWARANTUJĄ 
obecność systemu represyjnego. Dziwi 
mnie traktowanie poważnie dywagacji 
w stylu: „...Gdybyśmy żyli w społeczeń¬ 
stwie, gdzie wszystkie produkty, usługi i 
środki byłyby kontrolowane (podkreśle¬ 
nie — J.M.) w sposób demokratyczny 
przez całą wspólnotę i dystrybuowane 
na zasadach równości, jako wspólne 
dobro...” (J. Average „Kraść albo nie 
kraść”, MP nr 42 (12/95)). Co to znaczy 
„kontrolować w sposób demokratyczny”? 
Czym są „zasady równości”? W końcu 
— co to jest „wspólne dobro”? 

Na str. 34 tego samego (42) numeru 
„Maci” w materiale „Własność a kra¬ 
dzież” Jany pisze: „...Cała sprawa bierze 
się stąd, że zarówno biedni jak i bo¬ 
gaci kupili ideę, że poziom konsumpcji 
świadczy o wartości człowieka (a to 
nieprawda!). Osobiście staram się żyć 

jak najtaniej, jak najmniej płacąc, ale i 
niewiele konsumując.”. Moje gratulacje, 
że facet wie co jest prawdą (skoro 
wie, co nią nie jest). Jednak czy to 
oznacza, że dla wszystkich MA to być 
prawdą, czy może, źe już JEST, tylko 
my o tym jeszcze nie wiemy? Jak 
wskazuje życie — dla większości ludzi 
takie minimałistyczne podejście jest nie 
do przyjęcia. Często poczucie wartości 
nie ma tu nic do rzeczy. Na przykład 
u mnie. Osobiście. 
Problem niektórych z Was (jak w moim 
pierwszym „zlewie” — nie dotyczy np. 
Jacka Sierpińskiego) zdaje się wynikać 
z uprzedzeń. Ludzie są, jacy są. 1 Wy 

tego NIE TOLERUJECIE, panowie 
„wolnościowcy” — zwalając wszystko na 
„system”. Jedni się rozwijają, inni NIE. 
Dla większości „rozwój” jest abstraktem. 
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Mimo lego, że — przypadkiem — 
również Jany pisze o tym, że „ludzie 
są różni” w bardzo dobrym artykule 
„Rewoluc-Ja” (Podsumowanie polecam 
na okładkę „Maci” — zwłaszcza tylną, 
w odróżnieniu od ostatnich pomysłów 
— mogłaby budzić refleksję) — nie ma 
to żadnego wpływu na Wasz sposób 
myślenia. Ta istotna (jak sądzę) wiedza 
pozostaje w sferze deklaracji. Dlaczego 
tych ludzi z ich różnicami nie zostawicie? 
Każdy ma takiego fetysza, jakiego 
chce mieć (lub sądzi, że chce — to 
jednak oddzielny problem). Sugeruję 
sprawdzenie swoich fetyszy w praktyce, 
zanim pójdzie się z Misją w świat 

Ciekawe dlaczego w swym rozbawie¬ 
niu J. nie zauważa w jakim stopniu 
koniec mojego „zlewu” (przykład z 
conocnymi imprezami w bloku mieszka¬ 
niowym przy braku chęci porozumienia 
ze strony kilkunastu fanatyków dobrej 
zabawy z resztą mieszkańców, co — 
moim zdaniem — zmusza do sto¬ 
sowania przymusu, jako rozwiązania) 
koresponduje z niemal sąsiadującym li¬ 
stem Odfreja („MJ\" nr 41 (11/95 str. 
82)) w sprawie Ladronki?... 

„...Z ludźmi, którzy nie dotrzymują 
umów squaterskich nie daje się żyć. Z 
takimi ludźmi antyautorytarnej społecz¬ 
ności czy wspólnoty na bazie swobodnych 
porozumień nie wyobrażamy sobie, tym 
bardziej nie chcielibyśmy ich razem z 

nimi budować...”. Dlaczego? Przecież ci 

ludzie korzystali z WOLNOŚCI i to do 
tego wbrew (jak to ujął P. Rymarczyk 
wskazując przyczyny i produkty „stanu 
zniewolenia” na 6 stronie nr 41 „Maci” 
— to był dopiero rozbrajający tekst) 
„konwencjonalnej moralności” (myślę, 
że nawet „niekonwencjonalnej”), że nie 
wspomnę już o „obyczajowych konwe¬ 
nansach”. 

P. Rymarczykowi proponuję zresztą by 
— przed „obaleniem fetyszów” na więk¬ 
szą skalę — zaczął od siebie. Konwen¬ 
cjonalna moralność? Nigdy! Na początek 
sugeruję rezygnację z KONWENCJO¬ 
NALNEJ lojalności względem przyja¬ 
ciół, KONWENCJONALNEJ uczciwości 
i KONWENCJONALNEJ godności. Je¬ 
żeli chodzi o wyzwolenie się z „obycza¬ 
jowych konwenansów” — to proponuję 
zaczynanie dnia od serdecznego „wy- 
pierdalaj” (przepraszam, ale staram się 
skutecznie „wyzwolić”) skierowanego do 
Matki, przez pomijanie KONWENCJO¬ 
NALNYCH zwrotów grzecznościowych 
(a fe!) przy spotkaniach ze znajomymi, 
że nie wspomnę o ewentualnej Kobiecie. 
Jeżeli P.R. zmieni swoje życie na miarę 
deklarowanych pragnień i... będzie Mu 
się jeszcze chciało czegokolwiek — do¬ 

piero wtedy niech śmiechem obala zgniłe 
fetysze innych. Robiąc to wcześniej — 
sprawia wrażenie... Zabawne. 

Kończąc swój poprzedni „zlew” napi¬ 

sałem „dobranoc”™ Jany już przez sen 
się uśmiechnął z ironią, pomamrotał, 
powtarzając swoje fetysze. Zupełnie, jak 
paciorek (to taka niewielka modlitwa). 
Przewrócił się na drugi bok. 1 zasnął. 
Dobranoc! 

P.S. Oczywiście, że Sierpiński ma rację. 

Wolny rynek w ŻADNEJ sferze nie ist¬ 
nieje. Jednak im bliżej „wolnego rynku”, 
tym dalej od anarchii (w Waszym rozu¬ 
mieniu). Na wolnym rynku najsilniejsi 
RZĄDZĄ, bo mogą swobodnie realizo¬ 
wać swoje PREDYSPOZYCJE. Słabym 
pozostaje frustracja, schizofreniczne wi¬ 
zje „nowego, wspaniałego świata” i 
popieranie „sprawiedliwości społecznej”. 
No, może jeszcze „Rewolta”. 

Jaromir Możdżyński 

A JANY NA TO~ 
Dzień dobry ! 

Sądzę, iż nieporozumienie między nami 
bierze się stąd, iż JM pisze o predy¬ 
spozycjach do rządzenia a mnie jako 
anarchistę w ogóle one nie obchodzą, 
są dla mnie zbędne i szkodliwe w prze¬ 
ciwieństwie do „bycia filantropem czy 
działaczem społecznym”. Nie interesują 
mnie też większe kolektywy i rozwinięte 
społeczeństwa a społeczności lokalne i 
niewielkie grupy. Nie interesuje mnie 
zbawianie ludzkości i wielka polityka, 
nie zajmuję się innymi jeśli pozostawiają 
mnie w spokoju. Niestety, system pań¬ 
stwowy, kościoły itp. lubią wtrącać się w 
życie ludzi, co zmusza mnie do samoo¬ 
brony, m.in. przez agitowanie ich fanów 
(uświadamianie zniewolenia komuś, kto 
traci swój głos w wyborach i przy okazji 
wybiera na moją biedną głowę posłów, 
prezydentów i ich policje, których ja nie 
chcę - albo katolikowi, który zamiast 
samemu przestrzegać zasad ewangelii 
chce narzucać innym prawa w/s aborcji, 
rozwodów, pornografii czy WC). Po do¬ 
mach jednak, jak świadkowie Jehowy, 
nie chodzę... 

Ladronka tym różni się od państwa, 
że nie jest przymusowa. A skoro 
już o przymusowych sąsiadach (a nie 
dobrowolnych wspólnotach), to mamy 
różne doświadczenia widocznie: nigdy 
nie okradł mnie złodziej - codziennie 
okrada mnie państwo, nigdy nie napadł 
mnie sąsiad (mimo meliny na klatce 
schodowej itp., choć nie utrzymuję 
zażyłych stosunków z sąsiadami - nie 
mam z nimi konfliktów), za to policja 
(ex - milicja) pobiła mnie parę razy, 
w tym jeden niemal raz na zawsze. 
Nawiasem mówiąc - bloki to też produkt 
określonego systemu panowania nad 
ludźmi, społeczności lokalne wolą inne 
formy mieszkań. W efekcie „wolność 
Tomku w swoim domku / ale w bloku 
ma być spokój”. 

Text do Rymarczyka jest żenadny, bo 
oznacza iż dla JM alternatywą niewoli 

9 

jest tylko bunt (odmrażanie uszu na dość 
mamie) i nawet nie wyobraża sobie wol¬ 
ności, lojalności wobec przyjaciół opartej 
na czymś innym niż konwencja (najchęt¬ 
niej wspierana przez stróżów porządku) 
etc. Nota bene - najskrajniejszą etykietę 
(konwenqę jako podstawę stosunków 

międzyludzkich) stworzyły przeludnione 
a konfucjańskie Chiny; znów kłania się 
problem zblokowania ludzi, centralizacji 
społeczności elc. Nie jest to świat, w 
którym chcę żyć - nie chcę nikogo 
uszczęśliwiać ani być uszczęśliwiany na 
siłę, bo to pozbawia sensu i radości 
doświadczenie życia. 

A czy ty potrafisz nie pouczać tych, 
którzy ciebie nie pouczają i nic od 
ciebie nie chcą ?! Osobiście wolę 
chodzić po górolesie, kontemplować 
ziela, opowiadać historie czy robić 
komixy z przyjaciółmi niż bawić się w 
rewolucję i bitki z glinami. Nie mam 
lęków niektórych towarzyszy związanych 
z pytaniem o to, co będą robić po 
rewolucji - o niczym więcej nie marzę 

i żal mi, że od systemu nie można 
uciec (o czym przekonał się Jacob, gdy 
policja wytropiła jego ziela na zupełnym 
odludziu a dziś czeka go być może 
Akcja „Wisła” w mikroskali), bo może 
nie musiałbyś się męczyć moimi textami 
w „Maci” (mój prywatny „NIErząd” 
ma ok. 10 egz. nakładu). Nie wiem 
zresztą, czemu czytasz pismo, które tak 
cię męczy - to, inaczej niż państwo, 
nie jest przymusowe, nikomu się nie 
narzucamy... Może to Misja (nawrócenia 
-na co ?!- anarchistów), a może tylko 
twój fetysz o nas - dla nas... dla siebie? 

Nadal rozbawiony Jany ze Starych 
Domków 

PS. Gdybyś uważniej czytał Sierpiń¬ 
skiego, wiedziałbyś że na wolnym rynku 
„rządzenie najsilniejszych” ma mniej¬ 
sze szanse niż w państwie, oni wcale 
nie chcą „swobodnie realizować swoich 
predyspozycji”, bo inaczej niż ty wcale 
w nie nie wierzą i wolą interwencje 
systemu na swą rzecz - bez niego byliby 
słabsi w stosunku do reszty! Mnie zaś 
nie może frustrować słaby wynik w grze, 
w której nie biorę udziału, chcę tylko 
by i druga strona to pojęła. Przykro mi, 
że nie wyobrażasz sobie kogoś, kogo 

wyścig szczurów nie interesuje, ale to 
znowu wynik czarnobiałej wizji świata: 
konwencja / gra albo bunt i nic poza 
tym... 

PS. U - T\t już nie idzie o interpretacje, 
a o paradygmat. Nie jestem fanem 
cywilizacji kontroli - konwenanse i 
policje są mi tak obce, jak ekologom 
z Yellowstone przepisy p-poż i straż 
pożarna: w 1988 pozwolili spłonąć 

lasom parku narodowego. O żywiołach 
i naturze można sądzić różnie - dla 
jednych to wałka o byt, dla innych 
pomoc wzajemna - ale pewne jest. 
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że natura rodzi zdrowe owoce, w 
przeciwieństwie do opartej na kontroli 
cywilizacji, która sztucznie produkuje 
i podtrzymuje hodowlą egzemplarze 
coraz bardziej chore, ze współczesnym 
człowiekiem na czele. 

RUCH PROPAGUJĄCY „JA” Zapewne zacząłeś się zasta¬ 
nawiać co to znaczy. Otóż 
chcielibyśmy byś ty jako jed¬ 

nostka nie był kolejnym produktem 
różnorodnej mody. Nie chcemy ci na¬ 
rzucać, mówić co masz robić by być 
sobą, a dużo ruchów tak właśnie robi. 
Bądź sobą, wyzwól sit; spod jarzma 
mody i zacznij myśleć. Nie będziemy 
dawali ci recepty na to jak być sobą. 
Zrób to sam. Nie idź na łatwiznę, 
pogłówkuj, a będziesz miał zajęcie by 
nie chodzić codziennie nachlanym i 
naćpanym. Th ulotka jest tylko małym 
impulsem, który powinien skłonić cię 
do działania. Jakiego? To już twoja 
sprawa. Nie wyrządzaj tylko swoim po¬ 
stępowaniem krzywdy innym. Ruch len 
jest dla wszystkich. W momencie kiedy 
przeczytasz tę ulotkę możesz stać się 
członkiem RJ*J. Postępuj tylko zgodnie 
z własnymi zasadami. Mamy tylko jedno 
„ale”. Jeżeli chcesz używać nazwy tego 
ruchu dla propagowania faszyzmu, rasi¬ 
zmu lub innych form nietolerancji oraz 
narkotyzowania się, to od razu wyrzuć 
tę ulotkę i o wszystkim zapomnij. 

Stachowicz Emil uL Kolejowa 63/20 
75-/08 Koszalin 

CO SIĘ DZIEJE 
W CHRZANOWIE 
Jako że rok 1995 dobiegł końca chciał¬ 
bym przedstawić to co działo się w 
naszym mieście przez ostatnie lala, a 
konkretnie przez kilkanaście miesięcy. 
Chrzanów jest małym miasteczkiem wo¬ 

jewództwa katowickiego, usytuowanym 
na jego pograniczu. Jak wiele podob¬ 

nych miast nie wyróżnia się niczym 

szczególnym, kolejne siedlisko ludzi, 
brud, nuda, samotność. Tak jak wszę¬ 
dzie tu także są ludzie o odmiennych 
poglądach, inaczej zapatrywujący się 

na otaczającą rzeczywistość. Ludzi tych 
może nie jest zbyt wielu, ale są i 
to jest najważniejsze. Mimo iż jest to 
małe miasteczko, wszyscy wydawałoby 
się powinni się znać, ludzie ci nie 
tworzą zwartej grupy. Nie istnieje coś 
takiego, co pomogłoby wzmocnić siły 
i stworzyć silny trzon, wokół którego 
można by skupić ludzi chcących dzia¬ 
łać, chcących żyć inaczej. Dodatkowo 
występuje wiele elementów rozbijają¬ 
cych ową wspólnotę. Niewielu chce 
się wychodzić poza swoje środowisko, 
poza najbliższych znajomych w obrębie 
których się obraca. Łatwiej tkwić w 
grupie, w której wszyscy się akceptują i 
mimo wszystko nie ma wielkich spięć. 
Wyjście dalej, próba zrobienia czegoś 
mogącego uchodzić za konkret jest zbyt 
trudna. By tego dokonać trzeba włożyć 
więcej energii. Czy problem tkwi w 
braku energii? Nie, chyba nie, łatwo 
dostrzec, że potrzebna do działania 
energia może być czerpana z samej 
działalności. Tworzy się wtedy coś na 
kształt zamkniętego obiegu będącego 
samowystarczalnym. Jednak musi ist¬ 
nieć coś, co wprawi nas w ten obieg. 
Więc gdzie tkwi problem zamkniętych 
środowisk nie chcących się zjednoczyć, 
otworzyć na innych, nowych ludzi? 
Problem wydaje się być utkwiony w 
lenistwie, prosta przyczyna, ale jakże 
adekwatna co do naszego życia. I lak 
jest wszędzie, w całej jego rozciągłości. 
Odczuwamy płynące z nas lenistwo. Nic 
się nie chce. Nie jest istotnym, by 
rozwodzić się nad przyczynami takiego 
stanu rzeczy, nie w tym tkwi sedno, 
istota, tym zająć powinno się grono 
specjalistów od oceniania, analizowania 
postaw, ludzkich zachowań oraz ich 
przyczyn. Ogólne oględziny pozwalają 
dopatrzeć się, najogólniej ujmując, przy¬ 
czyny w kształcie dzisiejszego świata, 
w kształcie i formie życia człowieka, 
naszej egzystencji. 

Doszliśmy do takiego stanu, kiedy 
ogarnia nas ogólna, pożerająca cały 

organizm niechęć. Nic się nie chce. To 
dobrze. Tak powinno być. Oto cel wielu 
instytucji, dla których kodowane w nas 
lenistwo, niechęć do działania (bo po 
co?) jest najlepiej rokującym czynni¬ 
kiem. 1 tak rozpoczyna się wyjaławianie 
naszych umysłów przez pośrednictwo 
w ociąganiu szczęścia. Szczęście ponad 
wszystko. Ale nam się nic nie chce. 
Jak grzyby po deszczu pojawiają się 
ci chcący nam pomóc. Godzimy się, 
a dlaczego nie? Wszyscy są dla nas 
tacy dobrzy. Oczywiście za odpowied¬ 
nią opłatą. 1 tak wysysa się z nas w 
ciągu całego życia wszelką energię, chęć 

działania. Zezwalamy otaczającym nas 
pośrednikom pozyskiwać nasze umysły 
(pieniądze) wierząc, że tak właśnie jest 
dobrze, że dzięki temu możemy osią¬ 

gnąć szczęście, wolność, radość. I co, 
można by zapytać? Najistotniejszy pro¬ 
blem tkwi w tym, że pytania nie padają, 
wielu z nas nie próbuje nawet podjąć 
rozważań, zadać pytania, dla nich świat 
jest już ułożony, wykreowany. 

Omamianie doszło do takiej perfekcji, 
że nawet nie jesteśmy zdolni się za¬ 
stanowić. Znów pogrążamy się wśród 
tych, wiedzących co dla nas jest naj¬ 
odpowiedniejszego. I tak wciąż istnieją 
państwa, szkoły, rełigie, istnieje telewi¬ 
zja i wiele innych instytucji wiedzących 
lepiej. Tak pokrótce wygląda człowiek 
świata cywilizowanego. 

W jego obrębie są jednak ludzie my¬ 
ślący inaczej, dostrzegający to, że nie 
wszystko jest takie wspaniałe, jak pró¬ 
buje się nam wmówić, ludzie myślący 
inaczej, postrzegający świat z zupełnie 
innej perspektywy. To my, buntownicy. 
To my dostrzegamy do świata. I co? 
I wielu z nas próbuje coś zrobić, 
jakoś działać, w mniejszym gronie, w 
większym, bądź w pojedynkę, dla innych 
bądź dla siebie. Niestety bunt także 

stał się modą. Inne mody miały zbyt 
małą siłę przebicia. Bunt to moda 
totalna, dogłębna. Bunt ma siłę. To 
takie wspaniałe. Jestem buntownikiem. 
1 tutaj także dochodzi do wypaczeń. 
Pojawiają się ludzie będący wyłącznie 
konsumentami mody, przeżuwają i wy¬ 
pluwają i dalej nic od siebie. A bunt 
polega na uruchomieniu tego, co znaj¬ 
duje się w głowie. Ten, uśpiony przez 
oddziałujący nań świat, przyrząd musi 
zostać pobudzony do działania. Bunt to 
myślenie, to decydowanie, dokonywanie 
wyborów na własną odpowiedzialność. 
To ciągłe patrzenie i działanie takie, by 
być w zgodzie z samym sobą, a zarazem 
myśleć i dostrzegać, 'tym co najgorsze 
są zamknięte oczy. Ciężkie, opuszczone 
powieki. Tymczasem wielu z buntow¬ 
ników pozostawia swój umysł jawnie 
zamkniętym. Przeżuwają jedynie okle¬ 
pane produkty i mówią to co zasłyszą 
od innych, oto ich bunt. Bunt utkwiony 
w martwym punkcie, pożerający sie¬ 
bie i stający się schematem, a wtedy 
to przestaje już być bunt, choć jego 
uczestnicy wciąż tak twierdzą. W tym 
momencie każde działanie nie objęte 
normami buntu uznaje się za konfor¬ 
mizm i szmaci ludzi tak działających. 
Tak rodzi się paradoks. Buntownicy 
nie mogą dostrzec wznoszonych przez 
samych siebie murów, wśród których 
się zamykają. A istotą buntu jest ciągła 

zmiana, ciągłe kroczenie do przodu. 
Kiedy przystaniemy bunt wygasa. Nie 
należy negować działań innych, trzeba 
samemu działać. 

Ale wracając do naszego miasteczka. 
Pojawiło się kilku ludzi chcących coś 
robić, mających chęci i energię. I tak 
rozpoczęło się realizowanie wielu pro- 
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jektów. Chcielibyśmy uświadomić ludzi 
co do otaczającej nas rzeczywistości, 
powiedzieć co myślimy i pokazać inne 
wyjścia. Wpierw jednak postanowiliśmy 
zjednoczyć ludzi myślących podobnie. 
Zaczęliśmy od owej wspanialej sceny 
niezależnej. W mieście tym jest kilku 
punkowców, którzy mogliby coś robić, 
są i inni ludzie, jedyną przeciwnością 
była nieumiejętność zorganizowania się. 

Zaczęło się od zorganizowania pod ko¬ 
niec roku 1994 koncertu kilku znanych 
kapel niezależnych. Ludzie, którzy się 
za to wzięli w pracę swoją włożyli 
wiele wysiłku. Naprawdę odwalili ka¬ 
wał dobrej roboty. I... ku ogólnemu 
zaskoczeniu nic. Mimo iż imrpeza była 
dość dobrze rozreklamowana i zagrały 
niezłe kapele, nie pojawiło się zbyt 
wiele osób na koncercie. Dlaczego? 
Pytanie bez odpowiedzi Czyżby nikt 
nie znał Homomililii, Rebelianta, Days 
of Grace? A do tego zagrały jeszcze 
trzy inne kapele. Organizatorzy stracili 
kilka milionów. Klapa. 

Szok po koncercie minął. W styczniu 
1995 roku postanowiliśmy zebrać ludzi 
spod znaku @ i coś zrobić, wziąć się 
za konkrety. Styczeń to środek zimy, 
nie było więc jak i gdzie się zebrać 
(trochę zawaliliśmy), po przekrętach z 
lokalem postanowiliśmy wpierw zdobyć 
miejsce, gdzie moglibyśmy się zbierać i 
nie byłoby to uzależnione od woli ja¬ 

kiegoś urzędnika. Wystosowaliśmy więc 
pismo do rady miasta z prośbą o 
przydzielenie lokalu na działalność mło¬ 

dzieżową. Zaczęło się ładnie. Obiecano 
nam odpowiedź. 1 na tym się skończyło. 
Czekaliśmy. Mijały miesiące. 

Około czerwca okazało się, że rada 
miasta ma zostać odwołana, ludziom nie 
podobały się ich przekręty. Panowała 
napięta atmosfera. By załagodzić sytua¬ 
cję kiedy to panowie radni spostrzegli, 
że grunt usuwa im się spod nóg, posta¬ 
nowili odgrzebać wszelkie stare sprawy, 
prośby, żądania itp. I tak dostaliśmy 
odpowiedź, że wszystko idzie dobrze, 
lokal jest wciąż poszukiwany i wiele po¬ 
dobnych bzdur. Na koniec zapewniono 
nas o pełnym zaangażowaniu w naszą 
sprawę. Po prostu euforia. 

Niestety w referendum, które odbyło 
się w lipcu rada miasta nie została 
odwołana i nagle wszystko umilkło. A 
nasz lokal uleciał w przestworza. 

W tym gorącym okresie, dokładnie 
w czerwcu, postanowiliśmy zrobić czad 
giełdę. Od tego miała się rozpocząć 
nasza działalność na całego. Znów pełni 
zapału wzięliśmy się do roboty. 

Reklama nie była największa, ale i lak 
było wiadomo co i jak. Jednak jak to 

w małym miasteczku plotka to potężna 
broń i zostaliśmy wystawieni na jej 
oddziaływanie. 

Nie będę tutaj wchodził w szczegóły co 

do treści tych plotek. W efekcie okazało 
się, że na giełdzie nie pojawił się nikt 
prócz kilkunastu łysych grożących, że 
nam to wszystko rozpierdolą. 

I na tym właściwie należałoby zakończyć 
historię losów chrzanowskiej działalności. 
Nie osiągnęliśmy nic. A można zrobić 
wiele, ale są do lego potrzebni ludzie. 

Na koniec dodam, że od jakiegoś już 
czasu próbuję wydać pierwszy numer 
zine’a. Mógł on się ukazać już w 
styczniu 1995 roku, jednak nie było 
kasy, powstało więc kilka nowych tekstów 
w nim zamieszczonych. Właściwie mija 
rok i nadal nie zanosi się na dopływ 
gotówki. Niedługo będzie to już materiał 
historyczny. (Niewiele potrzeba, jednak 
i tyle trudno zdobyć, a niedoszły 
chrzanowski prezydent wydał podobno 
na same podpisy około 700 min zł). 

Pojawia się pytanie — Dlaczego? 

Nie jesteśmy profesjonalistami, jeżeli 
chodzi o działanie, wielu rzeczy musie¬ 
liśmy uczyć się od podstaw, wszystko 
odbywało się metodą prób i błędów. 
Nie wszystko szło najlepiej, często za¬ 
walaliśmy, ale włożyliśmy w to wszystko 
wiele serca. Efekt jest niewielki. 

Co na przyszłość? 

Wojtek 

INACZEJ O... 
Od pewnego czasu czytam w Maci o 
„sprawie Artura Atesa” — „w której 
nic się nie zmieniło”. Do sprawy tej 
pragnę dorzucić kilka swoich uwag. 

Dla niezorientowanych parę słów wyja¬ 
śnienia. 

Artur Aleś to jeden z tych, co to 
zabierają bogatym a dają biednym 
czyt. sobie. Koleś, zdaje się podczas 
jednej z poznańskich manifestacji tak 
się zapamiętał w protestowaniu i zagonił 

za faszystowskim skinheadem, że nie 
tylko obił mu mordę, ale zabrał czyt. 
ukradł mu kurtkę. Za tę chlubną 

antyfaszystowską działalność rozbójnik 
Ates trafił do aresztu i teraz jest 
alternatywnym świętym. 

W tym miejscu z niewiadomych przy¬ 
najmniej dla mnie powodów zaczęły 

się głośne protesty części anarchistycz¬ 
nych środowisk, na których wznoszone 
są m.in. hasła „Dzieci Prokuratury do 

więzienia za bzdury!” Przede wszystkim 
droga poznańska ekipo i iy kolego 
Piszpuncie — Nie życz drugiemu, co 
Tobie nie mile, a co do harnasia Atesa 
to teraz na poważnie. 

Oczywiście kurewstwem jest wstrzymy¬ 
wanie mu widzeń (choć uważam, iż 
ma mało przebojową rodzinę, która nie 
potrafi tego sobie załatwić) i listów, 
ale niestety - choć może w niektórych 
sprawach na szczęście - jest to zgodne 
z obowiązującymi przepisami. I prote¬ 
sty winny się kierować raczej ku ich 
zmianie, a nie wypuszczeniu na wolność 
bandziora, który jutro może obrobić 
ciebie. Jeżeli uważacie, że przesadziłem, 

to pragnę wam wszystkim wyjaśnić, iż 
w odróżnieniu przynajmniej od więk¬ 
szości z Was ja byłem ofiarą rozboju i 
pamiętam jak po tym bałem się przez 
kilka następnych dni wyjść z domu na 
ulicę. Oczywiście obity bonehead to na 
pewno nie baranek, ale znów — Nie 
życz drugiemu... etc. 

Być może protesty wynikają ze zbyt do¬ 
słownego rozumienia proudhonowskiego 
„własność jest kradzieżą”, jednak muszę 
przypomnieć, że kradzież również jest 
kradzieżą i taką też pozostanie. 

Dziwi mnie także, że sprawa zbójcy 
Atesa ma stać się pierwszą przynajmniej 
tu w Gdańsku, którą miał by się zająć 
Anarchistyczny Czarny Krzyż, bo to 
moim skromnym zdaniem skompromi¬ 
tuje tylko tę piękną inicjatywę. 

I nie wierzę też, bo i to słyszałem, 
że ktoś wrobił kryminalistę Atesa, bo 
co innego wynika z podawanych przez 
Poznań informacji. 

To tyle o tym biednym, prześladowanym 
podejrzanym o czyn z art. 210 par. 1 
kk. 

W tym wszystkim piękne jest tylko to, 
że się zmobilizowaliście i razem coś 
tam robicie. 

Maurycy 

BĄDŹMY NASISTAMI! 
Gdyby ktoś z moich znajomych, ktoś 
kogo uważam za swego kumpla, zrobił 
po pijaku demolkę np. w restauracji 
Maryla, za co następnie trafiłby do 

więzienia, to pomimo, że nie uważam 
demolowania knajp za czyn chwalebny, 
prawdopodobnie zastanawiałbym się jak 
mu pomóc. Jeśli dodatkowo ów demoli- 
szynmen należałby do tego samego co ja 
środowiska, np. hodowców papużek, nie 
widziałbym nic złego w aktywizacji tegoż 
lobby na rzecz pomocy uwięzionemu 
koledze. 

Zamknięcie Artura nie musi być koniecz¬ 
nie odbierane w kategoriach politycznych 
natomiast może, i to z powodzeniem, 
w kategoriach koleżeńskich. 

Szarpanina ze skinem i skrojenie mu 
czegoś (zakładając, że to prawda) - 
nie jest dla mnie czymś dyskwalifikują¬ 

cym. Jest czymś szczeniackim, ale nie 
dyskwalifikującym. Jeśli osoby z po¬ 
znańskiego środowiska anarchistycznego 
angażują się w obronę AA. to mam 
podstawy wierzyć, że AA jest „nasz”. 
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a szarpanie się z „łysymi*' nie było 
jedyną formą jego aktywności. 
Co do kradzieży, pewnie nie rozwiążemy 
przy tej okazji kwestii tak skompliko¬ 
wanej jak jej ocena moralna. Możemy 
jednak • ty to już zrobiłeś - sięgnąć do 
własnych doświadczeń. Otóż pamiętam 
z dawnych czasów, że po większych 
zadymach pojawiało się w środowisku 
mnóstwo precjozów milicyjnych. Były to 

palki, kaski, kajdanki, petardy ilp., itd. 
Sam przez pewien czas byłem posiada¬ 
czem rakietnicy skradzion 
e j z przewróconej podczas manifestacji 
„budy". 
Cóż, tak to już jest, że podczas takich 
zabaw ulegamy jakiemuś atawizmowi 

i pałamy chęcią przywłaszczenia sobie 
jakichś zdobyczy wojennych, lepsze to 
niż skalp. 
Podobno pechowi manifestanci w latach 
osiemdziesiątych, złapani na rzucaniu 
kamieniami, odpowiadali przed sądem 
m.in. z artykułu o kradzież (kamieni z 
torowisk!). Ja, pomimo to, ani ich, ani 
siebie złodziejami bym nie nazwał. 
Być może więc czyn AJk. nie był (jeśli 

w ogóle był) zwykłym aktem rozboju. 
A jeśli nawet, to wracam do tego 
co na początku - Artur jest swój, 
więc należy mu pomóc (solidarność z 
kumplami ma też swoje granice, każdy 
ma własne, np. ja nie pomagałbym 
kumplowi siedzącemu za pobicie i 
gwałt). Finito! 
i jeszcze jedno. Czy ABC powinien 
się takimi sprawami zajmować? Myślę, 

że ABC powinien zajmować się takimi 
sprawami, jakimi będą się chcieli zaj¬ 
mować jego aktywiści. Ustalanie jakichś 
sztywnych ram nie ma większego sensu. 
Oczywiście minimum przyzwoitości wy¬ 
maga byśmy mówili wyraźnie, za co kto 
siedzi i nie robili z każdego naszego 
kumpla, który się wpieprzy do kicia, mę¬ 
czennika i więźnia politycznego. Inaczej 
trzeba reagować na przypadki are¬ 
sztowań Gałuszki, Kurzyńca, Górskiego 
(czyli ludzi którzy siedzieli za woj¬ 
sko, za nie zapłacenie kolegiów, które 
otrzymali za swą działalność społeczną 

itp.), inaczej osób, których okoliczności 
znalezienia się w pierdlu są niejasne. 
Sprawa Artura nie jest tym samym co 

sprawy wspomnianych kolesi i dlatego 
lepiej chyba skupić się w tym wypadku 
głównie na pomocy finansowej, na 
adwokata, na wypiskę itd. 

Chociaż nie dziwię się znajomym Artura, 
że robią akcje uliczne. W naszym 
codziennym życiu spotykamy się z taką 
ilością absurdów związanych z organami 
ścigania i tzw. sprawiedliwości, że wiele 
spraw, nawet tych nie politycznych, 
można podawać w antysystemowym 
sosie. 

No to z grubej rury. 

Czy mordercy ponad 40 osób z 1970 
roku już siedzą, czy mordercy górników 
z Kopalni Wójek, są już podglądani 
przez „kukieł”? Czy dzieci pana z 
wąsami, które raz po raz po pijaku 
najeżdżają samochodami na ludzi, są 
już izolowane? Jasne, podasz mi tysiące 
argumentów formalno - prawnych, tłu¬ 

maczących dlaczego tamci nie siedzą. 
Tylko Atesowi nie jest przez to wcale 
łatwiej. 

Samolot U płatowy 

Warszawska Sekcja FA 30-1-1995 
adres:REWOLTA P.O BOX 2, WARSZAWA 84 

Drodzy Towarzysze i Towarzyszki w Anarchii, 
Być może nie dotarła do was jeszcze infor¬ 
macja na temat planowanego wydania przez 
grupę warszawską teoretycznego biuletynu we¬ 
wnętrznego FA. Tematem pierwszego z serii 
biuletynu będzie "Anarchizm: cele i środki". 
Oczekujemy na wypowiedzi ze wszystkich sekcji 
FA. Dotychczas otrzymaliśmy jedynie teksty z 
Chrzanowa, Ciechanowca i Trójmiasta. Sytuacja 
ta wydaje nam się nieco niepokojąca. Sądzimy 
bowiem, iż napisanie, niekoniecznie długiego 
elaboratu, ale choćby paru zdań wyjaśniających, 
jak rozumiemy pojęcia Anarchii, anarchizmu i 
w jaki sposób pragniemy działać czy dążyć do 
realizacji anarchizmu jest tym minimum myślo¬ 
wej aktywności, na jaką powinno być stać nie 
tylko każdą grupę działającą w FA, lecz nawet 
każdą osobę określającą się mianem Anarchi¬ 
sty/ki. Idea takiego biuletynu wydaje nam się 
istotna w sytuacji, w której kontakty bezpo¬ 
średnie pomiędzy uczestnikami FA z różnych 
miast są delikatnie mówiąc rzadkie. Biuletyn ten 
pozwalałby bowiem każdemu ośrodkowi na roz¬ 
winięcie swoich poglądów, swoich perspektyw, 
w kontakcie, czy choćby nawet w konfrontacji z 
poglądami, z myśleniem innych. 

Biuletyn taki ma również szansę zaspokoje¬ 
nia charakterystycznego dla naszego środowiska 
głodu poznawczego. Być może dowiemy się wre¬ 
szcie o co chodzi innym grupom, w jaki sposób 
krytykują istniejący porządek, w jakiej mierze i 
w jaki sposób pragną z nim walczyć. Pozwoli to 
odnotować różnice i punkty zbieżne z innymi 
uczestnikami czy sekcjami FA. 

Łatwo zrozumieć zalety praktyczne tego przed¬ 
sięwzięcia. Pozwoli ono być może nawiązać ści¬ 
ślejsze kontakty ośrodkom o podobnych zainte¬ 
resowaniach i podobnych (planowanych choćby) 
działaniach. Naszym zdaniem czytanie tych sa¬ 
mych gazetek, spotykanie się na koncertach 
i "dwarazydorocznym" zjeździe nie wyczerpuje 
możliwości współdziałania i przekraczania w tym 
współdziałaniu granic terytorialnych. 
Czeka więc na was niepowtarzalna szansa zapi¬ 
sania się w historii polskiej myśli anarchistycznej 
i oczywiście moc twórczych emocji. Czekamy 
nadal na teksty od sekcji lub zainteresowanych 
jednostek. Jeśli wysyłacie tekst w imieniu całej 
sekcji to dobrze by było, by inni uczestnicy w 
miarę możliwości podpisali się. Pozwoli to na 
uniknięcie wielu nieporozumień. 
A kto niczego nie przyśle, ten oczywiście parówa. 

Mateusz Kwarterko 

Piotr Rymarczyk 
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info 
Kraj 
BIAŁYSTOK 

20.1.96 odbył się w Białymstoku wiec an¬ 

typoda ik owy zorganizowany przez Zielo¬ 

nych Anarchistów, sekcję FA Białystok. 

Jako że była to pierwsza tego typu akcje, 

cieszy nas frekwencja ponad 50 osób. O 

1230 ruszyliśmy spod „Centralu” skan¬ 

dując hasła: „Hej hop podatki stop”, 

„Podatki kradzież”, „Państwo mafia” 

ilp„ był werbel, była trąbka, były flagi 

4- transparent „Podatki stop”, „Niech 

płacą bogaci”. Państwo mafia”. Cały 

czas rozdawaliśmy ulotki nasze oko¬ 

licznościowe 4- „Ulicę”. Zatrzymaliśmy 

się w centrum miasta pod pomnikiem 

Piłsudskiego, gdzie w sympatycznej at¬ 

mosferze zaczął się nasz wiec, a więc 

zaczęliśmy wygłaszać przez megafon 

(szkoda, że się wyłączał co 15 sekund) 

o co nam chodzi, kim jesteśmy i 

w ogóle, że podatki są fe. Reakcja 

ludzi była bardzo w porządku, wszyscy 

wyrażali nam poparcie i zgadzali się z 

naszymi hasłami. Po jakimś czasie do 

mikrofonu dorwał się starszy jegomość 

— git, który jeszcze w bardziej prosty 

i zrozumiały sposób wyjaśnił, o co 

nam chodzi. Powiecowaliśmy tak ok. 

1/2 godziny, rozdaliśmy wszystkie ułoty 

(ok. 1000) i na koniec punkt kulmina¬ 
cyjny imprezy — czyli spalenie PIT-ów 

podatkowych — fajnie się paliły. I w 

takiej to miłej atmosferze rozeszliśmy 

się do domów. Policja przybyła jak już 

nikogo nie było. W prasie informa¬ 

cje raczej obiektywne. I jeszcze jedno 

to informacja do wszystkich chcących 

się z nami skontaktować, pomóc nam, 

czy uczestniczyć w innych podobnych 
akcjach, odezwijcie się: 

Bryn „Zieloni Anarchiści” B()X 21, 

15 - 662 Białystok 26 

P.S. W wiecu brali udział też ludzie z 

Federacji Zielonych. 

BYDGOSZCZ 
19 1 1996 B.LA. (Bydgoska Inicja¬ 

tywa Autonomiczna) zorganizowała swą 

pierwszą akcję, na pierwszy ogień po¬ 

szły podatki... Na wstępie kilka zdań o 

B.LA. Otóż jest to wspólna inicjatywa 

bydgoskich kręgów wolnościowych (anar¬ 
chiści, antyfaszyści, ekolodzy, obrońcy 

zwierząt, punki, etc), która ma firmo¬ 

wać nasza działania polityczne i być 

szyldem dla naszych starań przyszłych, 

m.in. zdobycia od miasta lokalu. Być 

może będziemy próbować rejestrować 

B.LA. jako stowarzyszenie kulturalno 
- społeczne. Powołaliśmy także pismo 

ulotne „Objawy” pierwszy numer był 

przedrukiem antypodatkowej „Ulicy” i 

w nakładzie 4 tys., które rozdaliśmy 

w centralnych punktach miasta. Akcja 

była udana, udało się nam agitować 

antypodalkowo na antenie radia RMF 

- FM. Kolejnym działaniem B.I.A. i 

bydgoskiej sekcji Rowerzystów Miejskich 

będzie bój o ścieżki rowerowe i stojaki 

na rowery przed szkołami. 

Martin Eden 

„B.LA.” P.O. Box 99 Bydgoszcz 32 

SŁUPSK 
19 stycznia, w ramach ogólnokrajowej 
akcji antypoda tkowej. Kolektyw „Aktyw¬ 

ność Społeczna” — FA Sekcja Słupsk 

zorganizował wiec pod hasłem „Podatki 

STOP!”. Rozdano blisko 2000 tysiące 

sztuk „Ulicy”, temat podjęły lokalne 

mass-media. 

2. W dniach 19-31 stycznia w Info - 

Centrum „Czarny Kot”, ul. Sienkiewi¬ 

cza 7 w Słupsku otwarta była wystawa 

prac Arkadiusza Bagińskiego, zatytuło¬ 

wana „Twarze Holocaustu”. Blisko 30 

prac wykonanych ołówkiem, slajdy, film 

wideo to swoiste memento mówi w ob¬ 

liczu zbrodni cywilizacji naszego wieku. 

Ostrzeżenie i przestroga nie odnoszą 

się tylko i wyłącznie do zbrodni Ho¬ 

locaustu, inspiracją są również czasy 

teraźniejsze, a apel o rozwagę skiero¬ 

wany jest także do przyszłych pokoleń. 

Eksponowane prace wystawione zostały 
po raz pierwszy w listopadzie 1994 r. 

we Wrocławiu. 

Do lej pory prezentowane były m.in. 

w Niemczech, Francji, Szwecji, Austrii, 

Czechach, Portugalii i na Węgrzech. 

W marcu wystawę oglądać będzie można 

także w Toruniu. 

RUMIA 
Wiec antypodatkowy, piątek 19 stycznia. 

Wiec antypodatkowy organizowany przez 

kolektyw anarchistyczny „Czarna Fala” 

był drugą z kolei akcją organizowaną 

przez tę firmę (pierwsza antyfuterkowa 

wraz z OLE). Na kilka dni przed 

planowanym wiecem doszły nas słuchy, 
że łyse bandziorki pomimo braku zapro¬ 

szeń postanowiły nas odwiedzić. Akcja 

rozpoczęła się z małym poślizgiem o 

15.10 na dworcu PKP w Rumii. Przed 15 

zjawił się przedstawicie] lokalnej prasy 

(sztuk 1). Pogadał z Toną i Michałem, 
zrobił zdjęcia i obiecał napisać artykuł 

na temat naszej działalności (przy oka¬ 

zji udało nam się nawiązać współpracę 

z lokalną gazetą). Przybyło około 30 

osób. Zaczęliśmy od rozdawania ulotek 

marki „Ulica”. Rozwiesiliśmy szmaty a 

przy tubie produkował się krzykacz od¬ 

czytując tekst ulotki. Rozdaliśmy ponad 

600 ulotek. Zainteresowanie widzów 

było umiarkowane, za to zdziwienie 

ogromne choć mieliśmy paru słuchaczy. 

Gdy część zgromadzonej młodzieży roz¬ 

dawała ulotki reszta anarchistów wy¬ 

krzykiwała hasła „Precz z podatkami” 

oraz „Podatki stop”. Na wietrze po¬ 

wiewały czarne i czarno-czerwone flagi. 

Wiec nie był zalegalizowany i nie było 

bastardów więc było spokojnie. 

Akcja trwała około 40 min. W planach 

był przemarsz pod Urząd Miasta lecz 

warunki klimatyczne 4- mała frekwen¬ 

cja oraz perspektywa braku widowni 

przy urzędzie zniechęciła nas do tego 
pomysłu. 

Jak na pierwszą akcję w Rumii jesteśmy 

zadowoleni, choć mogło być lepiej. 

Dziękujemy FA za szmaty i tubę, 

aktywistom za przybycie. Żabie za 

tremę, hydrantom za punktualność a 

sobie za małe potknięcia 4- duże 

podziękowania dla Seby za zdjęcia. 

Toma i Michał 

Czarna Fala 

RZESZÓW 
19.1.96 r. w Rzeszowie odbyła się mani¬ 

festacja antypodatkowa, zorganizowana 

przez Klub Społeczny A’Cappella i 

Federację Anarchistyczną. Przyszło na 

nią ok. 40-50 osób. Rozpoczęła się o 
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godz. 14.30, rozwinęliśmy transparenty: 
„PAŃSTWO KRADNIE MOJE PIE¬ 

NIĄDZE"; „DLA BIEDNYCH NIE 

MA PIENIĘDZY, DLA ARMII 1 

POLITYKÓW ZAWSZE". Ruszyliśmy 

przez centrum miasta pod urząd skar¬ 

bowy. Po drodze rozdawane byty ulotki 

i jeden z manifestantów przemawiał 

przez tubę. Pod US zaczęliśmy skan¬ 

dować „WŁADZA PRECZ" itp. Jeden 

koleś przyniósł jakieś papiery z US, 

które zostały spalone przed wejściem. 

Potem weszliśmy do środka nadal roz¬ 

dając ulotki na wszystkich piętrach US, 

pokrzyczeliśmy 4- małe przemówienie 

przez tubę i po chwili wyszliśmy przed 

budynek US. Przechodniom porozda- 

waliśmy jeszcze ulotki i zaczęliśmy się 
rozchodzić małymi grupkami. 

Telewizji nie było, ale byli za to 

reporterzy z gazet i radia. Informacje o 

naszej akcji byty obiektywne z wyjątkiem 

• jak zresztą zwykle nie lubiących nas 

prawicowo - katolickich „Nowin”. 

Policji i „łysych" nie było. Ogólnie rzecz 

biorąc, mimo malej ilości osób było 

dość przyjemnie i spokojnie. Byle tak 
dalej. 

@ @ @ 
Tydzień wcześniej zrobiliśmy spotkanie 

z Markiem Kurzyńcem o wojnie w Cze¬ 

czenii. Oglądaliśmy przywiezione przez 

niego filmy. Potem była gorąca dyskusja, 

na spotkaninu obecnych było ok. 30 
osób. 

Robson & Janda 

ANTYPODATOWE AKCJE 
„Ulice” antypodalkowe rozdawano w 

Sopocie, Gdańsku i Gdyni (w Urzędzie 

Skarbowym), Wejherowie i Tczewie. W 

Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu roz¬ 

dawano ulotki wydane własnym sump¬ 

tem. Podobnie było w Gliwicach pod 

Urzędem Miejskim przy transparencie 

„Przymusowe podatki stop!" i fladze 

KRAKÓW 
24 stycznia w związku z podwyżką 

czynszów komunalnych Federacja Anar¬ 

chistyczna sekcja Kraków zjawiła się na 

sesji rady miasta. Przynieśli ze sobą 

materace, nocnik, czajnik, święty obra¬ 

zek, kiszone ogórki, następnie rozwiesili 

pranie. Niestety, radni nie pozwolili 

przybyłym na zamieszkanie na sali ob¬ 

rad i wezwali organa. Organa usunęły 
gości. 

ARTUR ATES „KUDO" 
Nadal siedzi 
Areszt „tymczasowy" kończył się mu 

20.L jednak przedłużono ten „środek 

zapobiegawczy" na następne 3 miesiące. 

Pracuje już (nie opłacony do końca) 

adwokat — zobaczymy co mu się uda 

zrobić (Arturowi grozi od 3 lal w górę 

bez zawiasów — arL 210 par. L, 208 
kk. i 212 par. 1 kk.) 

Udało się zebrać (na listach, które 

mamy tylko w Poznaniu, a fuli jest ro¬ 

zesłanych po kraju) ponad 400 podpisów 

pod listem do Ministra Sprawiedliwości 

w sprawie Artura. Kopie przesialiśmy 

do mediów i Rzecznika Praw Obywa¬ 
telskich. 

Sprawę Artura przeniesiono z Sądu Wo¬ 

jewódzkiego do Sądu Rejonowego gdzie 

istnieje szansa na łagodniejszy wyrok, 

jednak przenosiny akt itp. biurokra¬ 

cja znów odwleka termin ewentualnej 

rozprawy i utrudnia kontakt matki z 

chłopakiem (nikogo innego nadal się 

nie dopuszcza). 

Optymistyczny termin pierwszej roz¬ 

prawy — luty’%. Już dziś zapraszamy 
na nią wszystkich. 

W Poznaniu pojawiły się naklejki i napisy 

na ścianach wzywające do uwolnienia 
Kuda. 

Sprawę Artura staramy się na wał 

nagłośnić — ukazało się kilka ark w 

gazetach, na koncertach wciąż wieszamy 

transparenty i rozdajemy ulotki. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 

kasę na Artura (szczególnie dzięki dla 

największych) najhojniejszych ofiarodaw¬ 

ców — NNNW, Bydgoszcz crew. Mać 

Pariadka, Pr/emek&Przemek&Filip — 

Gdańsk, Łukasz i Karolina — Poznań) 

i prosimy o dalsze wsparcie. Adres do 

siania kasy: Sławomir Umiotek, Box 105, 

62-020 Swarzędz z dop. „dla KUDO". 

Artur nadal siedzi, więc prosimy o słanie 

do aresztu listów podtrzymujących na 

duchu, kartek z pozdrowieniami, zinów 

itp. Pomóż mu w tym trudnym dla 

niego okresie choćby ciepłym słowem. 

Areszt Śledczy, Artur Aleś nr ewid. 

2592/95, ul. Młyńska 1, 60-900 Poznań 

Z listu od Artura 

„Tutaj trudno wytrzymać, zresztą wiesz 

jak jest, tym bardziej z Punkami, tutaj. 

Mam nadzieję, że szybko stąd wy jdę 

(...) Nie mogę się z tym pogodzić że 

tu siedzę, nie mogę dłużej wytrzymać, 

znłaszcza, że ja dostałem większy kmiot 

od łysych i nic im nie zrobiono, a 

ja tu tyle siedzę. Ktoś tu chyba jest 

niesprawiedliwy. Liczę się z tym, że to 

wygląd ich do tego posunął Zdążyłem już 

się przyzwyczaić do wyzwisk na ulicy czy 

gdziekolwiek, ale to co się stało banlżo 

nuiie zabolało, jestem za słaby na takie 

miejsca (...) Jednak choćby nie wiem 

co się stało, to nie pozwólcie faszystom 

wchodzić sobie na głowę, tu czy ha 

wolności jestem z wami. Bardzo wam za 

wszystko dziękuję. (...) Cieszę się że jest 

jeszcze ktoś, kto wierzy w to co robi, 

a nie w siarczyste przyjemności. Miałem 

wielu „przyjaciół” zanim tu wjechałem, 

a teraz większość z nich nie kiwnęła 

nawet palcem. (...) Pomagacie mi więcej 

niż ktokolwiek i kiedykolwiek, jestem 

więc naprawdę wdzięczny. Pozdrówcie 
wszystkich i podziękujcie. 

(ń) (p) (8) 

Na czwartek poznańskie ROPy (to d 

od Olszewskiego) + RAAK (Rady¬ 

kalna Akcja Anty Komunistyczna — 

taka przeciwwaga dla naszego RA- 

AFu) + NASZOŚĆ („Nasz Cel — 

Głupota") zapowiedziały demonstrację 

żądającą ustąpienia Oleksego itp. (to 

nic, że uczynił on to dzień wcześniej). 

Jako, że na ostatniej podobnej ru- 

chawce pojawiło się trochę boneheadów 

itp. gówna, a my w porę nie zadziałali¬ 

śmy (z naszej strony było tylko 2 ludzi 

— wspólnie z zaskoczonymi debilami 
skandowali np. ŁYSY WON itp.) teraz 

udaliśmy się pod „okrąglak” grupą ok. 

10-15 osób. Ilość ta w zupełności wy¬ 

starczyła by zdominować zgromadzenie 

i ośmieszyć uczestników (ponad połowa 

to babcie i dziadki, reszta to młode łyski 

przebrane w „normalne" ciuchy). Choć 

ROPy miały tubę — nie byli w sta¬ 

nie przekrzyczeć swoimi wystąpieniami 

i hasłami (SLD-KGB etc.) naszych mło¬ 

dych gardeł krzyczących „Ani Bolka, 

ani (L)olka", dalej już poszły „Władza 

precz", „Każda władza nam przeszka¬ 

dza” itd. w ten deseń. Na ripostę nie 

trzeba było długo czekać — organiza¬ 

torzy zaczęli skandować m.in. „Precz z 

komuną" i „Anarchole SLDole" ale jak 
szybko zaczęli tak też skończyli widząc 

że my również skandujemy na całe gar¬ 

dła te hasła wskazując palcami na nich. 

Jako że robiło się zbyt poważnie, za¬ 

częliśmy skandować m.in. „Jaś Fasola”, 

„Polityka do śmietnika", odśpiewaliśmy 

TIK-TAKA, Domowe przedszkole itd. 
Organizatorzy nie byli w stanie nic 

powiedzieć, ani nic z nami zrobić, gdyż 

staliśmy wśród nich. Żadna interwencja 

policji nie wchodziła więc w rachubę, bo 

jak poznać kto dobry, a kto zły? (tylko 

Pepa miał znak rozpoznawczy — gwoź¬ 

dzia w nosie). Nie wiedząc co zrobić 

oskarżono nas, że jesteśmy pachołkami 

Moskwy, co też natychmiast potwierdzi¬ 

liśmy gromko śpiewając znany przebój 

Dezertera „Siewodnia prazdnik...” 

opr. Piszpunt 
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WSCHODNI TIMOR 
To już dwadzieścia lat.. 

7 grudnia 1975 roku wyspa Wschodni 
Timor została zaatakowana przez wojska 
sąsiedniej Indonezji. Rząd Stanów Zjed¬ 
noczonych skrycie popierał te działania, 
obawiając się, że niezależny ruch po¬ 
lityczny w kraju, którego niepodległość 
trwała niewiele ponad tydzień, zostanie 
szybko wciągnięty w sferę wpływów komu¬ 
nistów. Kilkanaście lat później podobna 
sytuacja zaszła w związku z sytuacją 
w Zatoce Perskiej - to jest właśnie 
„dyplomacja”... 

Indonezyjskie władze, z Suharto na czele, 
dość poważnie potraktowały groźbę ko¬ 
mun izacj i sąsiedniego kraiku, co za¬ 
owocowało fizyczną eliminacją tysięcy 
ludzi podejrzanych o sympatie dla tej 
ideologii. Co więcej, z czasem mordo¬ 
wano już bez żadnych zahamowań, bez 
żadnego zasłaniania się względami ideo¬ 
logicznymi. Jednocześnie, okazało się, że 
krwawe wydarzenia na Timorze zupełnie 
nie wzbudzają zainteresowania w USA 
i Europie Zachodniej. Tylko nieliczni 
- wymienić tu trzeba choćby Noama 
Chomskiego - podnosili kwestię naru¬ 
szania praw człowieka i ludobójstwa na 
tym obszarze. Cóż z tego, gdy okrutna 
machina, oparta na najokrutniejszym w 
całym regionie reżimie wojskowym, po¬ 
pieranym przez światowe mocarstwa, już 
ruszyła i niełatwo było ją zatrzymać. 
Nawet, gdy ujawniono amatorskie nagra¬ 
nie video, pokazujące masakrę dokonaną 
pięć lat temu w stolicy Timoru - Diii, 
zachodni świat nie zaprotestował w żaden 
sposób, wciąż mając nadzieję, że problem 
sam się jakoś rozwiąże. 

Pomimo że niemal jedna trzecia mieszkań¬ 
ców Wschodniego Timoru „zniknęła” w 
ciągu ostatnich dwudziestu lat, istnieje 
wiele dokumentów i naocznych świad¬ 
ków, potwierdzających odbywające się 
tam ludobójstwo i jawne łamanie praw 
człowieka. Minister Spraw Zagranicznych 
Australii, Paul Keating, odmówił nie¬ 
dawno - jesienią 1995 roku - azylu kilku 
uciekinierom. Stwierdził, że „nie leżało 
to w interesie Australii”. 

Skąd ta opinia? To proste, przecież 
Indonezja to największy chyba klient 
zarówno Australii jak i Wielkiej Brytanii. 
Kupuje w ogromnych ilościach uzbro¬ 
jenie i wyposażenie wojskowe, w tym, 
tak przecież potrzebne w tłumieniu re¬ 
belii i pacyfikowaniu wiosek, helikoptery. 
Odpowiedzialny za jedną z największych 
tego typu transakcji, wysoki urzędnik 
z gabinetu Margaret Thalcher, zapytany 
czy nie ma wyrzutów sumienia, wiedząc 
do czego zostanie użyty sprzedany dzięki 
jego zabiegom sprzęt, odpowiedział, że 
nie ma zamiaru zaprzątać sobie głowy 
tym, co jedna grupa ludzi nie będą¬ 
cych jego rodakami robi innej grupie 
obcokrajowców. 

Na początku grudnia 1995 roku ponad 
setka ludzi, którym bardziej zależało na 
losie mordowanych i dręczonych zablo¬ 
kowało rosyjską i holenderską ambasadę 
w Dżakarcie. Jednocześnie liczne ak¬ 
cje odbywały się w Wielkiej Brytanii. 
Ich ostrze skierowano głównie przeciw 
brytyjskiej polityce handlu bronią. 

Myśląc o tragedii Wschodniego Timoru, 
nie można jednocześnie zapomnieć, że 
nie jest to jedyne# miejsce, gdzie tak 
brutalnie objawił się indonezyjski impe¬ 

rializm. Reżim tego kraju swymi mackami 
oplótł dużą część wysepek stanowiących 
niegdyś azyl wolnych Papuasów. Niemal 
codziennie dochodzi we wszystkich tych 
miejscach do łamania praw człowieka, 
nadużyć, ludobójstwa. 

Opracowali (mp). 

USA 
Russell Means, przywódca Ruchu In¬ 
dian Amerykańskich, aktor hollywoodzki i 
członek Rady Doradczej IS1L (Międzyna¬ 
rodowego Towarzystwa na rzecz Wolności 
Jednostki, którego światowa konferencja 
odbyła się ostatnio w Atenach — patrz 
relacja S. Górki w „MP” nr 41 — 
przyp. tłum.) przemawiał ostatnio pod¬ 
czas podpisywania swojej książki „Where 
the White Man Fears to Tread” (Gdzie 
biały człowiek boi się chodzić). Większość 
jego przemówienia dotyczyła podróży i 
przeżyć jako przywódcy indiańskiego. 

Means prawdopodobnie zaszokował swo¬ 
ich, w większości lewicowych słuchaczy, 
entuzjastycznym poparciem dla wolnego 
rynku oraz atakiem na państwo opiekuń¬ 
cze i tych Indian, którzy je popierają. 

Spytany o opinię na temat wydarzeń 
w Waco (masakra sekty Dawidowców z 
ran cza Mount Carmel przez amerykańskie 
służby specjalne w 1995 r., przedstawiana 
oficjalnie jako masowe samobójstwo — 
przyp. tłum.), Means powiedział: 

„Waco to Wounded Knee białego czło¬ 
wieka”. (W 1890 r. oddziały federalne 
zmasakrowały w Wounded Knee 300 
Indian. Wskutek kiepskiej informacji 
mass-mediów na temat Waco Means 
najprawdopodobniej nie wie, że połowa 
mieszkańców Mount Carmel i połowa 
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ofiar była kolorowa). „Mieliście tam 
zbrojną napaść, tak samo jak w Woun- 
ded Knee — wojsko przyszło i zabiło 
wielu ludzi. Kto przejmował się tym, co 
zdarzyło się w Waco? Kto przejmował się 
Wounded Knee? (.-) Po Waco myślałem, 
że obalicie ten faszystowski rząd. („.) 
Ale nie! Każdy z was wręcz klęka przed 
Waszyngtonem. Myślicie, że jeśli zagło¬ 
sujecie, to coś się zmieni. Otóż przez 
całe lata osiemdziesiąte nosiłem pewien 
anarchistyczny znaczek, dopóki nie za¬ 
rdzewiał. Głosił on: „Jeśli głosowanie 
mogłoby coś zmienić, byłoby zakazane”. 
W Waco, tak jak w Wounded Knee, 
wojsko zaatakowało ludzi, bo inaczej się 
modlili”. 

@@@ 
Histeria i strach wynikające z groźby 
ustanowienia przez Kongres cenzury w 
„cyberprzestrzeni” (1 lutego br. Izba 
Reprezentantów ostatecznie przyjęła tzw. 
poprawkę Eaona zabraniającą udostęp¬ 
niania w sieciach komputerowych „ob¬ 
scenicznych” treści — pojęcie to daje 
się wg prawników rozciągnąć nawet na 
klasykę literacką w rodzaju „Buszującego 
w zbożu” czy „Ulissesa” — pod karą 
do dwóch lat więzienia i ćwierć miliona 
dolarów grzywny — przyp. tłum.) zao¬ 
wocowała ostatnio kilkoma dziwacznymi 
zdarzeniami. I tak największy komercyjny 
dostarczyciel usług on-line, America On¬ 
line, zadeklarował, że słowo „pierś” 
będzie u niego tabu — uniemożliwiając 
tym samym kontaktowanie się chorym na 
raka piersi. Po paru dniach rzeczniczka 
AOL stwierdziła, że było to błędem. 
Kilku klientów tej firmy powiedziało, że 
to już drugi raz w ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy przerwano komunikację między 
chorymi na raka piersi wskutek ocenzu¬ 
rowania słowa „pierś”. Ostatniego lata 
to „obraźliwe” słowo zostało zabronione 
jako identyfikator w „kawiarni wirtualnej” 
(chat room). Burza protestów zmusiła 
wówczas szefa AOL Steve Case’a do 
cofnięcia tej decyzji. 

@@@ 
FBI zaproponowało stworzenie ogólnokra¬ 
jowego systemu podsłuchu pozwalającego 
urzędnikom państwowym monitorować 
równocześnie jeden na każdych sto nu¬ 
merów telefonicznych. Ihkie możliwości 
znacznie przekraczają obecne potrzeby 
związane z egzekwowaniem prawa. W 
ostatnich latach zatwierdzone sądownie 
podsłuchy były założone w mniej niż 
jednym na 174 000 numerów. 

@@@ 
Sędzia federalny pozbawił ochrony Pierw¬ 
szej Poprawki do Konstytucji USA (wol¬ 
ność słowa) malarzy, fotografików i 
rzeźbiarzy wystawiających swe dzieła na 
ulicach Nowego Jorku. Artyści ci — od 
nastolatków do starszych wiekiem osób 
— są rutynowo aresztowani i wywlekani 
w kajdankach za nieposiadanie koncesji, 
co do której władze miasta przyznają, że 
jest „nieosiągalna”. Bez względu na to, 
jakim rezultatem kończy się dana sprawa. 

skonfiskowane dzieła sztuki sprzedawane 
są na policyjnych aukcjach lub niszczone. 
Wspomniany sędzia orzekł, iż brak kon¬ 
stytucyjnej ochrony opiera się na tym, 
że „(...) sztuka powoda nie niesie ani 
słów, ani szczególnych społecznych czy 
politycznych przesłań, na które Pierw¬ 
sza Poprawka kładzie specjalny nacisk 
(...) pisane słowo jest sednem Pierwszej 
Poprawki”. 
Kathryn Freed, radna z Sollo, rejonu, 
gdzie znajdują się główne nowojorskie 
galerie, naciska na policję, by ta areszto¬ 
wała więcej artystów. Nazywa ona ich 
„pasożytami” i twierdzi, że niszczą ja¬ 
kość życia w mieście. Policjanci twierdzą, 
że są naciskani przez członków koalicji 
handlarzy dziełami sztuką i właścicieli 
nieruchomości, „Sojusz SoHo” i przez 
potężne „Stowarzyszenie Piątej Alei” re¬ 
prezentujące największych handlarzy w 
środkowym Nowym Jorku. Zarówno „So¬ 
jusz SoHo", jak i „Stowarzyszenie Piątej 
Alei” nie ustają w próbach ograniczania 
konstytucyjnie chronionych praw takich, 
jak wolność słowa na publicznych ulicach 
i w parkach. Obie grupy składają w tej 
sprawie dokumentację do sądu, działając 
jako „amicus curiae”. 
Według Roberta Ladermana, prezesa 
grupy protestu nazwanej A.R.T.I.S.T., 
władze ignorują 50 lat orzeczeń Sądu 
Najwyższego i sądów apelacyjnych, przy¬ 
znających sztuce wizualnej status równy 
ze słowem pisanym. Lederman nalega na 
jednostki i organizacje ze społeczności 
prawniczych, kulturalnych i artystycznych, 
aby włączyły się w tę sprawę składając 
do sądu własne dokumentacje na rzecz 
odwołania się od tego orzeczenia. Je¬ 
śli nie zostanie ono obalone, wszyscy 
„wizualni” artyści będą mieli mniejszą 
ochronę konstytucyjną niż autorzy in¬ 
strukcji obsługi magnetowidu czy ulotki 
myjni samochodowej. 

@@@ 
Według najświeższych danych FBI stany, 
które respektują prawo obywateli do 
noszenia broni mają znacząco niższą 
liczbę przestępstw z użyciem przemocy i 
broni palnej (na jednego obywatela) niż 
pozostałe stany: 
Przestępstw z użyciem przemocy _ 
o 22 % mniej. 
Przestępstw z użyciem broni palnej _ 
o 29 % mniej. 
Zabójstw — o 31 % mniej. 
Zabójstw z utyciem broni palnej _ 
o 38 % mniej. 
Zabójstw z utyciem broni krótkiej _ 
o 41 % mniej. 
Rabunków o 36 % mniej. 
Rabunków z utyciem broni palnej _ 
o 38 % mniej. 
Napaści — o 14 % mniej. 
Napaści z utyciem broni palnej _ 
o 19 % mniej. 
Od 1987 r. ustawodawcy w 17 sta¬ 
nach poszli śladem Florydy, głosując za 
przyjęciem ustaw respektujących prawo 
obywateli do noszenia broni, a jeden 

stan przyjął to w drodze orzeczenia 
sądowego, tylko w pierwszych dziesięciu 
miesiącach 1995 r. takie ustawy przyjęło 
siedem stanów, a trzy inne ulepszyły 
ustawy już istniejące. Silnie kontrastuje 
to z ciągłymi próbami rozbrojenia ludzi 
przez rząd federalny. 

(Nie mogę powstrzymać się tu od przy¬ 
toczenia danych z Polski, według których 
liczba przestępstw kryminalnych w na¬ 
szym kraju wzrosła w 1995 r. o 7 % w 
porównaniu z rokiem poprzednim — w 
tym liczba rozbojów o 14 %, rabunków i 
wymuszeń o 17,4 %, a kradzieży mienia 
prywatnego o 17,1 %. Jednocześnie le¬ 
galnie w prywatnych rękach — głównie w 
rękach pracowników firm ochroniarskich 
i detektywistycznych — jest zaledwie 10 
tysięcy sztuk broni palnej, a przed sądem 
w Warszawie toczy się głośny proces o 
zabójstwo i nielegalne posiadanie broni 
przeciwko kobiecie, która odważyła się 
zastrzelić złodzieja — po tym, jak policja 
nie reagowała na prośby o pomoc po 
poprzednich najściach złodziei na jej po¬ 
sesję. Policja przyznała, że wzrosła przede 
wszystkim liczba przestępstw pospolitych, 
których ofiarami są przeciętni ludzie, 
pochwaliła się jednak przy tym, że ma 
też sukcesy: polepszyło się „rozpoznanie 
szajek” oraz, jakżeby inaczej, przechwy¬ 
cono wiele ton rozmaitych narkotyków 
— przyp. tłum.). 

@@@ 
W październiku 1995 r. niedaleko Dallas 
w Teksasie, na drugim spotkaniu od mo¬ 
mentu zorganizowania się w lipcu tegoż 
roku, stu dowódców milicji obywatelskich 
z 45 stanów wybrało na swego prze¬ 
wodniczącego generała Johna Parsonsa i 
wysłało do Kongresu „Petycję Krzywd”. 
Dokument ten, wzorowany mocno na De¬ 
klaracji Niepodległości, został przekazany 
każdemu senatorowi i kongresmenowi, 
oraz prezydentowi USA. 

@@@ 
Wzrasta opór przeciwko rządowi w sta¬ 
nach północno-zachodnich. Oto kilka 
przykładów: 

— władze stanu Washington doniosły o 
fali petycji od ludzi chcących porzucić 
obywatelstwo USA i stać się suwerennymi 
mieszkańcami Republiki Washingtonu; 

— we wschodnim Washingtonie liczba 
dzieci uczonych w domach podwoiła się 
w ciągu ostatnich czterech lat, w miarę 
jak rodzice odrzucają rządowe programy 
szkolne; 

— w Columbia Basin (Washington) roz¬ 
szerza się rewolta antypodatkowa, w 
której bierze udział m.in. poborczyni po¬ 
datków hrabstwa Grant, która odmawia 
zapłacenia federalnego podatku docho¬ 
dowego; 

— w zachodniej Montanie okręgowym 
planistom zagrożono śmiercią, jeśli będą 
próbowali mówić ludziom, co d mają 
robić ze swoją ziemią. 

(js, na podstawie „Freedom NetWork 
News", Dec. 1995) 
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KASETA 

ANARCHO - DANCING W KLIMATACH 
HASZKOWSKICH 

12 PIOSENEK Z TEKSTAMI ANARCHIZUJĄCYCH CZESKICH 
POETÓW (PO POLSKU) Z PRZEŁOMU XIXIXX WIEKU 

NIC Z ROKENDROLA, PANKA, HC, SKA, REGE, RAPU! 

ZAMAWIAJ, WYSYŁAJĄC KASĘ PRZEKAZEM. 
PAMIĘTAJ O ADRESIE ZWROTNYM! 

CENA 4,5 zł + 1,8 poczta 
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LOKOMOTYWA BEZ NÓG #16 
Tym razem w większym formacie, choć 
po staremu przejrzystym. Jak zwykle 
dominują przemyślenia Wojtka i Maćka 
Wytrychów (z gości największy kawałek 
podrzuci! Qba, jest to rozszerzona wersja 
textu o pseudopogaństwie narodowców z 
Zadrugi znanego z ZB), m.in. o policyj¬ 
nych szajbach, tzw. brzydkich wyrazach, 
muzeum tortur pod Jasną Górą i pry¬ 
watnych samochodach. A-Kudłata pisze 
o AIZ - nowej modnej grupie terro¬ 
rystycznej z Niemiec (hehe!) i znacznie 
bardziej interesującym klubie „Amster¬ 
dam*’ z Wrocławia (po jego likwidacji 
sympatycy klubu zaczęli zasypywać urzędy 
pismami w stylu Pomarańczowej Alter¬ 
natywy, m.in. prosząc o wydanie planów 
urzędu w celu wysadzenia go - wszystko 
formalnie, z nazwiskami, adresami itd.), 
a Lenon o lipie „Sprzątania świata” w 
Staszowie (tania siła robocza dla prywat¬ 
nych potrzeb miejscowych „elit”). Numer 
kończy prześliczny komiks o konsumpcji 
świnek. 12 str. A4, cena 1 zł., Maciek 
Wytrych, PO Boz 1107, 25-520 Kielce 

21- (j)_ 

GAZETA AN ARC1IE #32 
W numerze (o podwójnej objętości) m.in. 
Apel do środowisk wolnościowych o udział 
w referendum w/s uwłaszczenia (inną jego 
wersję Sierpu podrzucił do „Maci”; nb. 
jestem ciekaw ile środowisk w ogóle 
dostrzegło owo zdarzenie decydujące być 
może o kształcie naszego życia na parę 
dziesiątków lat - chodzi mi szczególnie o 
wszelkiej maści rewolucjonistów), wylewy 
antysyndykalistyczne (bo tak traktować 
można nie tylko nudziarza von Misesa, 
ale i protegowany przez Górkę text J.T. 
„Dzieci Sorela i Piłsudskiego”. Dla mnie 
nie jest ani odkryciem, ani dyskredytacją 
piłsudczykowska geneza przedwojennego 
syndyka! izmu - więcej o tym, mam 
nadzieję, w następnym numerze AA), 
nieco chaotyczny text Qby o wojsku, 
polityce i pieniądzach (za to dużo 
liczb), no i tradycyjny ostatnio gwóźdź 
programu - polemiki w/s komuchów 
z RR-P (nb. przeczytałem ich ostatnią 
ulotkę „w odpowiedzi na agresję - 
ujawniamy prawdziwe oblicze...” i muszę 
stwierdzić, że główną troską komuchów 
jest życie „bezpłatne” -a główny zarzut do 
An Arche to samodzielność finansowa. 

utrzymywanie się z Czad giełdy- w 
tej sytuacji nie dziwi ich miłość do 
komuchów u władzy, bez państwa jako 
nieudacznicy szybko zginęliby. 1 oJc„ 
tylko po co qrva RR-P mówi o anarchii 
?!). 8 str. A4, bezpłatne (choć redakcja 
chętnie widziałaby wpłaty, a przynajmniej 
znaczek), An Arche, PO Box 636, 40-958 
Katowice 2. (j) 

PODAJ DALEJ #5 
Podtytuł mówi wszystko - pismo war¬ 
szawskich anarchistów (choć daleko mu 
do „Rewolty”). Styl (a i jaja ze składem 
- czasem text się powtarza, czasem 
brak końcówki) sprawia wrażenie nie¬ 
złego chaosu, wizje (bardziej to poezja 
czy swobodny wylew niż rzeczowa ana¬ 
liza) znoszą się wzajemnie, jak choćby 
wizja szczęśliwości bez ogłupiającej pracy 
Michała i tuż po niej koszmar szczęśli¬ 
wości telewizji Darka Misiuny. „Uderzaj 
w państwo” to test, który może i 
„słuszny”, ale do niczego nie prowadzi 
(nb. redakcja chyba owych sprzeczności 
nie widzi, bo z jednej strony zachwyca 
się rozruchami studenckimi w Grecji i 
zachęca do zabawy w dywersję w szkole 
jako wstępu do podobnych akcji u nas, 
a chwilę potem narzeka w relacji ze 
zjazdu F@, że D. Misiuna mówił o 
radosnej twórczości, a tu trzeba ratować 
siedzącego w pudle towarzysza - a skąd 
ludzie biorą się w pudle? Czyż nie 
z zadym ?! Może można by o nich 
pomyśleć przed rzuceniem pięknej wi¬ 
zji w płomieniach Mołotowa... Bo mam 
wrażenie, że u rewolucjonistów robota i 
wizje biorą górę nad myśleniem, mimo 
licznych (aulo?)zachęt i deklaracji). O 
co chodzi z tresowanym szczurkiem nie 
wiadomo, bo po słowach „umiejętność 
posługi [„.]” test się urywa. Z ciekaw¬ 
szych (bardziej rzeczowych ?) artykułów 
wspomnę „Media amerykańskie a zanik 
umiejętności rozumowania” (ale czyż i 
nasi rewolucjoniści nie są im podobni) 
i text (próbujący ratować pismo ? - 
hehe) „Bezsens pozorny” - nadzieja tkwi 
chyba rzeczywiście w Ziemi, choć nie w 
przekopaniu jej z kuli w kwadrat, ale 
pokorze, do której zmusi nas, wyrywając 
z błogiego snu konsumpcji (noc nie trwa 
wiecznie, Darku, a tao -droga natury (i) 
czystego umysłu- jest twoją odtrutką...). 

Póki co Łucjan Bo-rzygawy życzy przy¬ 
jemnych snów. 12 str. A5, Podaj Dalej, 
PO Box 71, 01-125 Warszawa 101 (j) 

AKCJA BEZPOŚREDNIA #4 
Kolejny numer fajnego pisma politycz¬ 
nego z Warszawy. Jak zwykle sporo tu 
rozsądnych artykułów na ważne tematy. 
Tym razem można się sporo dowiedzieć 
o kolektywach funkcjonujących w Arago- 
nii przed hiszpańską wojną domową, o 
lockoucie jako nowoczesnej formie walki 
kapitalistów z pracownikami. Jeśli zaś 
idzie o teksty ideologiczno-programowe, 
autorzy zapodają krótki szkic historii 
polskiego anarchizmu, wymieniający po¬ 
krótce najważniejsze wydarzenia, postacie, 
organizacje i artykuł o celach i meto¬ 
dach działania Anarchistycznej Inicjatywy 
Robotniczej, która próbuje dotrzeć z 
anarchistycznym przekazem do szerokich 
kręgów ludzi, głównie zaś - jak sama na¬ 
zwa wskazuje - do robotników. Kawałek 
ciekawego i porządnego papieru. 6 str. 
A5, AIR, PO Boz 71, 01-125 Warszawa 
101 (mp). 

FREE PUNK #3 
Wygląda na to, że tak chwalony przez 
nas w poprzednium numerze pankowy 
informator z Białegostoku staje się powoli 
regularnym pisemkiem o coraz wyraź¬ 
niejszym obliczu. Zajebiście! Nie dość, 
że wygląda coraz ładniej, to i zawar¬ 
tość coraz atrakcyjniejsza. Tym razem 
poczytać można o referendum. Mumii 
Abu-Jamalu i demonstracji antypodatko- 
wej. No a poza tym mnóstwo tego, 
co powinno być głównym składnikiem 
porządnego info-sheeta: relacje, recenzje, 
zapowiedzi i ogłoszenia. Wielka piątka z 
plusem! 4 str. A4, PO Box 21, 15-662 
Białystok 26, (mp). 

GODLESS #1 
Kolejna próba promowania polskiej sceny 
za granicą za pomocą anglojęzycznego 
zina. Sprawa jest dość poważna, bo zin 
ukazał się jednocześnie w dwóch wer¬ 
sjach: papierowej i komputerowej - jako 
homepage. Obie wersje wyglądają dość 
porządnie: miły, czytelny skład, sporo 
informacji - choć mogłoby być ich wię¬ 
cej. Szkoda tylko, że tak dużo miejsca 
poświęcił autor swoim poglądom poli¬ 
tycznym i piszemy to wcale nie dlatego. 
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te jest on komunistą, ale dlatego, że zin 
o charakterze promocyjno-informacyjnym 
to chyba na nie nie najlepsze miejsce. 
Poza tym - zuch. 12 str. A5, Krzysztof 
Jabłoński, ul. Grzybowa 3/4, 72-010 Police 
(a to zagraniczniaki muszą mieć niezły 
ubaw z nazwy tego miasta!), homepage: 
httm:/dedal.man.szczecin.plślager, (mp). 

GNOM #6 
Bardzo mały objętościowo zinek o charak¬ 
terze polityczno-muzycznym. Ten pierwszy 
lemat reprezentują artykuliki o zespo¬ 
łach: Homomilitia, Tomahawk, Respect, 
Die Dusche. Jeśli zaś chodzi o kwestie 
polityczne to przeczytać można o nacjo¬ 
nalizmie, państwie jako wrogu wolnego 
społeczeństwa, odrzuceniu marksizmu i 
lokalnym porozumieniu grup wolnościo¬ 
wych z Kielc i okolic i przedruk z Maci 
o walce bez przemocy i aikido. Skład 
przaśny, acz czytelny, trochę obrazków i 
fotek. Bez rewelacji. 20 str. AS, adresu 
brak, (mp). 

PROFANE EXISTENCE #26, 27 
Po zajebistym ataku singlowym, tym 
razem załoga z Minneapolis przygotowała 
silny desant ideologiczno-czytelniczy: dwa 
numery swojego smakowitego pisemka, 
jeden za drugim, datowane na jesień 
i grudzień ubiegłego roku. Wyraźne 
zwiększenie częstotliwości nie wpłynęło 
bynajmniej na jakość i zawartość treściową 
pisma. Nadal jest ultra zajebiste! Profan 
jak mało które inne pismo potrafi 
tak świetnie łączyć głębokie analizy 
problemów społecznych i politycznych 
całego świata z wywiadami z kapelami i 
mnóstwem innego, muzycznego stafu. A 
że wszystko polane jest sosem jajcowania 
i totalnego luzu - nie musimy już 
chyba wyjaśniać naszej fascynacji tym 
pismem: czyta się je od deski do deski 
z wielką ciekawością. Kwestie polityczne 
w tych numerach reprezentują przede 
wszystkim teksty o: walce z faszystami 
w stanie Minnesota, Mumii Abu-Jamalu, 
rozruchach w Grecji, punkowym radio w 
Berkeley, Loeonardzie Pellierze, walce o 
Ladronkę. Jeśli zaś chodzi o muzykę, to 
jak zwykle - uczta, ale po kolei: Fleas 
& Lice, De flance, Assrash, Stale Of 
Fear, raport z północnej Szkocji. Przez 
oba numery przewija się też lemat Dni 
Chaosu, zarówno tych niemieckich, jak 
i planowanych na początek sierpnia - 
amerykańskich pod hasłem: „Resist And 
Exisl . Poza tym to, czego w Profanie 
zwykle ful: recenzje, reklamy, kolumny, 
listy, dużo piwa i dobrej zabawy. Warto 
też zauważyć nową rubrykę, pełną z 
jednej strony nekrologów ludzi, którzy 
w ten czy inny sposób związani byli ze 
sceną niezależną, a z drugiej: informacji o 
dzieciach, które urodziły się w pankowych 
rodzinach. Nie ma co długo dyskutować 
- to zdecydowanie najlepsze pankowe 
pismo na świecie! 56 (#26), 48 (#27) 
str. A4, PO Box 8722. Minneapolis, 
MN 55408, USA, lei. 612-827-2533, fax. 
612-827-2100, e-mail: lrollpe@aol.com, 
(mp). 

„Antyklerykalizm w rewolucyjnych 
latach 1859 - 1864” Michała Rękasa 

to 4 stroniczki xero (w tym 1 - okładka), 
napisane w nieco szkolnym stylu. Nie 
podejmuję się oceny merytorycznej owego 
dziełka, cieszy mnie natomiast próba 
samokształcenia choćby i w takiej postaci. 
Mam nadzieję na ciąg dalszy, (j) 

RESTAURACJA # 0 i 1 
Wydanie ulotne (czy są inne mutacje?) 
jak głosi podtytuł, nr 0 zawiera info o idei 
pisma plus komix o Batmanie i ćpunach, 
nr 1 wiersze i przekazy indiańskie. Cóż 
więcej można powiedzieć o 2 str. xero 
formatu A5... Jeśli chcecie dotrzeć do 
oryginału - piscie: Dobrze, PO Box 66, 
41-400 Mysłowice (ze znaczkiem), (j) 

GDAŃSKA DYWERSJA #6-9 
Biuletyn informacyjny najbardziej tajemni¬ 
czej grupy w Trójmieście, kontynuującej 
tradycje pewnej organizatorki demonstra¬ 
cji... słowem - gdyńska dywersja w F@. 
Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś 
o ich tajemniczej działalności, lub poznać 
jej ideowe korzenie i groźne deklaracje, 
sięgnijcie do biuletynu GD (2 sir. A4 
lub A5) PO Box 92, 81-969 Gdynia 2. 

0) 

FRF.EDOM NETWORK NEWS 
# Dec. 1995 
W kolejnym wydaniu biuletynu Mię¬ 
dzynarodowego Towarzystwa na rzecz 
Wolności Jednostki można przeczytać o 
październikowej konferencji 1SLL w Ate¬ 
nach (niestety nie wspominają nic o 
Staszku Górce, rozpisują się za to sze¬ 
roko na temat udziału gości z Serbii i 
Macedonii), sporo interesujących wiado¬ 
mości z USA (część przedrukowujemy), 
„Deklarację Minutemanów” o tym, że 
nie dadzą się rozbroić rządowi, artykuł 
o byłym ministrze finansów Nowej Ze¬ 
landii (z Partii Practy!), któremu udała 
się antyinterwencjonistyczna reforma, o 
przegranym minimalnie przez separaty¬ 
stów referendum w Quebecu, urywek 
z książki o idolce części zachodnich 
wolnościowców Ayn Rand i informa¬ 
cję o planowanej tegorocznej konferencji 
ISIL w Kanadzie. Ponadto ogłoszenia 
(są i z Polski, tylko nie wiem, co 
robi tam konserwatywno-nacjonalistyczny 
„Stańczyk” sugerując, że jest pismem 
broniącym wolnorynkowego kapitalizmu) 
i reklamy (m.in. sprzedaż znaczków i 
naszywek z emblematami amerykańskich 
milicji). 18 str. A4, ISIL, 1800 Market 
Street, San Francisco, CA 94102, USA 
(World Wide Web: http:Zwww.isil.org). 

(js) 

NAJJAŚNIEJSZEJ 
RZECZPOSPOLITEJ # 1/96 
To redagowane od wielu lat przez An¬ 
drzeja Reymanna pismo jest chyba najlep¬ 
szym magazynem na prawicy histerycznej. 
W swoim paranoicznym antyżydostwie z 
redaktorem naczelnym konkurować mogą 

chyba tylko Tejkowski i Świtoń — zresztą 
len ostatni współpracuje z „N.Rz.”. Już 
na wstępie zwala z nóg adres — Mińsk 
Litewski, Kamieniec Podolski — od wielu 
lat zadaję sobie pytanie: dlaczego nie 
Berdyczów? Autorzy luhują się w za¬ 
bawie słowami, tworzeniu neologizmów. 

odkrywaniu ukrytego, prawdziwego sensu 
(niczym J. Waluszko w ruchu (A)). Jeśli 
o to chodzi, to hitem numeru jest 
słowo „lell-awiwzja” — jak widać praw¬ 
dziwy źródsłów wyraża istotę telewizji. 
W dwóch artykułach: „Nieznane ku¬ 

lisy „sprawy OLEKSEGO”. Żydokomuna 
atakuje...” oraz „Wykorzystują polską na¬ 
iwność” wyjaśnia się, o co tak naprawdę 
chodzi w sprawie Oleksego. Rządząca 
światem żydokomuna po okrągłym stole 
popełniła błąd zakładając, że komuniści 
już nigdy do władzy nie wrócą i w 
większości przeszła gdzie indziej. Kiedy 
żydowska grupa Kwaśniewskiego skupiła 
się na prezydenturze, cała władza w 
partii znalazła się w rękach polskich na¬ 
cjonalistów: Oleksego, Millera, Jaskierni, 
Szmajdzińskiego i Pastusiaka. Teraz wia¬ 

domo, dlaczego Żydzi z prawa i lewa 
zjednoczyli się w ataku na prawdziwego 
Polaka Oleksego. Doprawdy iście żydow¬ 

ska hucpa. Kazimierz Świtoń i Andrzej 
Reymann w artykule „Niepokojące zja¬ 
wiska w Ruchu Odbudowy Polski” po 
raz kolejny odkrywają istotę okrągłego 

stołu oraz klęsk prawicy (Żydzi przenik¬ 

nęli wszędzie). Żydzi popsuli kampanię 
Olszewskiemu i w efekcie: „Olszewski 
otrzymał wielokrotnie mniej głosów, niż 
powinien był otrzymać jeśli się zważy, 
jakimi moralnymi i politycznymi ze¬ 

rami byli jego główni rywale”. Źle się 
działo również na Kongresie Założyciel¬ 
skim ROP-u. Autorom nie spodobała 
się kilkudziesięcioosobowa grupa dziwnie 
się zachowujących osiłków, której „pod 

koniec obrad gruby, brodaty Żyd wręczył 
(...) w kuluarach, prawie na oczach wszy¬ 
stkich, podłużne zwitki papieru, mocno 
przypominające bilety NBP”. Jako pod¬ 
sumowanie zła, które dzieje się na 
prawicy może służyć następujące spo¬ 
strzeżenie: „Powszechną uwagę zwracała 
nadreprezentacja żydowskiej mniejszości 
narodowej (...) Do tymczasowych władz 
Ruchu dostało się stanowczo zbyt wielu 

Żydów, a przecież jest to Ruch Odbu¬ 
dowy POLSKI, a nie Irgun Cwaj Levmi, 
albo Poalej Syjon czy Histadrul”. Oprócz 
tego atak na Michalkiewicza zakończony 
żądaniem satysfakcji, protest przeciwko 
przepraszaniu Niemców za wypędzenie, 
ujawnienie żydowskiego źródła gnębiących 
nas plag. Naprawdę pasjonująca lektura, 
zwłaszcza cytaty obelg rzucanych przez 

Żydów na Polaków: „te brudne polskie 
świnie”, „polskie klechy wypasione na 
antysemityzmie” i wiele innych. Podobno 
dwutygodnik, 8 str. A4, Łabowiec 20, 
33-336 Łabowa, cena 80 gr, leży w 
niektórych kioskach, (sg) 

Na własną odpowiedzialność o papie¬ 
rach opowiadali: (j) Jany Waluszko, 
(js) Jacek Sierpiński, (nip) Mycha i 
Przemek, (sg) Stasiu Górka. 

Oczywiście nie wszystko co do nas 
dotarło udało nam się opisać. Można 
nas poganiać • ale subtelnie. Reszta w 
następnych numerach. 
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UWOLNIĆ MARKA MILEWSKIEGO! 
Podczas anarchistycznej manifestacji 17.11.96, która odbywała się w czasie bankietu elit 

polityczno-finansowych Krakowa, interweniowała policja. Aresztowano kilka osób. Trzem 

przedstawiono zarzut o napaść na policjantów (będą odpowiadać z wolnej stopy), zaś 

Marek Milewski, student III roku archeologii UW, oskarżony o rzucenie „koktailu 

Mołotowa” podczas zajść z policją, otrzymał miesięczną sankcję. Siedzi w Krakowie, w 

areszcie na Montelupich. 

RUSZA AKCJA POMOCY! 

Jeśli - drogi czytelniku - rozpierała cię chęć 

zrobienia czegoś dla anarchizmu, to masz 

wreszcie okazję nie lada, bo wiąże się to 

z możliwością walki o uwolnienie kolegi 

anarchola. 

• wyślij do prokuratury pocztówkę lub 
list z kilkoma podpisami, w którym do¬ 
magać się będziesz uwolnienia Marka, 
np. „My niżej podpisani domagamy się 
uwolnienia naszego kolegi M. Milew¬ 
skiego, który został aresztowany 17 lu¬ 
tego w Krakowie, podczas manifestacji 
anarchistycznej. Wobec ustawicznego ła¬ 
mania prawa przez przedstawicieli elit 
naszego życia politycznego i gospodar¬ 
czego, pokazywanie, akurat na przykła¬ 
dzie Marka, czujności organów ścigania i 
wymiaru tzw. sprawiedliwości wydaje się 
pomysłem chybionym. Nie tylko dlatego, 
że Marek jest niewinny, również dlatego, 
że wszyscy dookoła jesteśmy świadkami 
łamania prawa przez polityków i biznes¬ 
menów, którzy nie ponoszą za to naj¬ 
mniejszej kary. 

Przypominamy, że manifestacja, w któ¬ 
rej brał udział Marek, była wymierzona, 
m.in. przeciwko hipokryzji bawiących się 
na raucie pseudo-filantropów, którzy, z 
jednej strony, dzięki opieszałości i nieu¬ 
dolności odpowiednich organów, unikają 
odpowiedzialności za swoje machloje, z 
drugiej — stroją się w piórka „dobro¬ 
dziejów” rzucając ochłapy dla „biedniut- 
kich ”. 

podpis 

PROKURATURA REJONOWA 
ŚRÓDMIEŚCIE 
ul. Mosiężnicza 2 
KRAKÓW 

• wyślij KASĘ, będzie potrzebna na 
adwokata, wypiskę i inne wydatki nie¬ 
zbędne w takich wypadkach! Są to 
spore pieniądze, więc twoje symbo¬ 
liczne 5, 10 zł może naprawdę wiele 
pomóc. Adres: 
BEATA KURZYNIEC 
UL. Młyńska 4/97 KRAKÓW 
(koniecznie z dopiskiem na przekazie „Milewski” ) 

SZCZECIN, JASNE BŁONIA, POD ORŁAMI - 21 MARCA’96, 

GODZ. 14.00, MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z RASIZMEM - MANIFESTACJA. Po 
demonstracji koncert szczecińskich kapel - m.in Włochaty, Krzycz i in. Organizatorzy: Grupa 
Aktywności Lokalnej, RAAF, GAN. 



ALTERNATYWNA 

GALANTERIA 

Przyślesz kopertę i znaczek 

- dostaniesz katalog 

ORAZ 
PRENUMERATA 

MAĆ PARIADKI: 

TRUJĄCA FALA 
DISTRO 

P. 0. B o x 13 
8 1 -8 06 Sopot 6 

5 numerów Maci - 20 zł. 

Kasę ślij przekazem z dokładnym 

adresem zwrotnym! 

IftC-KLOMKnl ■N #^\ 
1/9 

cena: lOzf 2/9 
cena: 20 zł 

35 Zicaia strona -9/9 

Kasa przekazem, z dokładnym info 
na co szmal. 

ói y 
cena: 30zł 

Przyznajemy sobie prawo do: 
- nieprzyjmowania reklam 
- umieszczania ich za darmo. 

Do rachunku doliczamy 22% vat 

można przysłać szkic lub gotową 
reklamę na papierze lub na 
dyskietce (Corel 4). 

ZA TREŚĆ REKLAM 
NIE ODPOWIADAMY 

2/9 
cena: 20 zł 

4/9 
cena: 40 zł 

6/9 
cena: 60 zł 

Zaznacz czy reklama ma być w Maci czy Ż.P. Cena reklamy na okładce - uzgadniana indywidualnie. 

OGOLNOPOLSKA CZAD-GIELDA 

(1^Katowice, ul. Dworcowa 4 
Kasety,CD,płyty, koszulki, naklejki, naszywki. 

CJOdz 11 OO 14 OO ziny'raC2e*nie kuPiszte9°wsklepach! 

'17 marca 
'21 kwietnia IMfll 

flGIT PROP INFO-SHOP ex - B12 
SOPOT UL. CZYŻEWSKIEGO 9 







NIE POWI] 
CZŁOWIEKI3 
WYPŁYWAĆ I 

Blask to młoda kapelka grająca szybki hard-core crust na dwa wokale (Mały i 

Sylwia). Oprócz nich, w zespole grają: Rober - gitara. Kropek - bębny, Marcin - 

gitara i Kamiona - bass. 

Teksty sąniezbyt skomplikowane, ale zwięzłe i proste. Chdzi o to, by trafiały do 

wszystkich, jest w nich mowa o wielkichlorporacjach („Krwawe interesy”), religii 

(„Prawda religijnej propagandy”)jtapołeczeństwie („Społeczeństwo”, 

„Wcielenie”). 

Warunki koncertowania: zwrot kosztów’wyżywienie (lub trochę kasy najedzenia) 

i ewentualnie nocleg. Dodatkowe warunki dotyczące perkusji to: dwie centrale, 

dwa przejścia, trzy blachy i blacha „dzwonek”. 

Kontakt: Paweł Wasilewski / ul. Daszyńskiego 13/28 /11-500 Giżycko. »FUCK 1 
U łP( 

Czterech nadobnych młodzieńców o pięknych, słowiańskich 

imionach zapaliło się do Blaze całkiem niedawno. Jak to 

czasem bywa i tu członkowie wystartowali z pewnym 

bagażem doświadczeń, który skumulowany zaiskrzył się 

i... powstał płomień. 

Naszymi poczynaniami nie kierują żadne przykazania, 

aczkolwiek muzycznie jesteśmy inspirowani przez nurt 

straight edge. To, że nie posługujemy się wytycznymi nie 

oznacza, że nic mamy żadnych zasad. Posiadamy je, ale 

mamy nadzieję, j£sąto przymioty naturalne, nabyte w 

indywidualnej e\ł>lucji. Życie to nieustanny wybór, w 

nie ma ser 
muzyka zrobi 

nie wymyś] 
nie tworzymy 
na tym świecj 
jaki jest - z 
głupotą,doprc 
upadku,rządze 
polityką i pi 

oto nasze v 
o pokój,miło£ 
słowa te nigc 

głupcami, zarzek2|ąc się do końca i określając. 

Łączy nas wspóln^ciepły stosunek do sceny niezależnej, 

której to poświęcamy dużo naszej energii, wegetarianizm 

i... przyjaźń, jakże pomocne we wspólnej pracy. 

Chyba nie muszę dopisywać, że z chęcią zagramy tam, gdzie 

nas zaprosicie. 

W tej sprawie, jak i w innych (również w sprawie koncertów 

Military Fly i Stand Alone), piszcie na adres: 

Adam Sanocki / ul. Opawska 82c/3 / 47-400 Racibórz / 

kontakt: te: 
AREK CZYŻ EW! 
ul .Puszczyk; tel.. (0-36) 154730. 


